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Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm,
Uppsala &
Gävleborgs län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Godkänd omcertifiering av ISO 9001 och 14001
Spångs ProcessTeknik är sedan 2011 certifierad enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001 (kvalitet
och miljö). Vi har sedan dess fått godkänt på den årligen återkommande revisionen. Var tredje år är det
en större revision, en sk omcertifiering, då företagets efterlevnad granskas noggrannare under de tre år
som gått. Vi hade vår omrevision i februari 2017 då revisionsledare från RISE (fd SP - Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut) var
här under två dagar för kontroll av
efterlevnad.
Vi godkändes med endast en
mindre anmärkningar och fick
samtidigt några förbättringsförslag.
De nya certifikaten fick vi tillsänt
oss i början på juni 2017 och
återfinns bland alla våra övriga
certifikat på vår hemsida under
”Om Spångs” och vidare på
”Certifieringar”.

Nya certifikat från juni 2017 för
både ISO 9001 och ISO 14001.

Vi har som vanligt öppet hela sommaren och önskar dig en skön sommar!
Sommaren, solen och värmen närmar sig. Många går på
sommarledigheter samtidigt som många industrier har sina
revisioner just under sommarmånaderna. Vi på Spångs kommer som
vanligt att ha öppet hela sommaren med många arbeten inbokade.
Men tveka ändå inte att ta kontakt med oss vid behov så skall vi
göra vårt bästa för er utrustning, stort som smått!
Det går att nå oss på kontorsnumret under hela sommaren.
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13 Atlasgatan 9E
146 33 TULLINGE 802 86 GÄVLE

Tel: 08-608 11 90
Mail: info@spangs.se

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangs.se

