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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.

Spångs firar 20 år med att ordna fredagsgrillningar för våra kunder!
Under 2017 har Spångs ProcessTeknik servat industrin i 20 år! Tommy
Spång startade företaget med i princip en verktygslåda och med
Chestertons sortiment i ryggen redan 1997.
Spångs har sedan dess utvecklats med nya lösningar och vuxit
tillsammans med våra kunder till vad det är idag – en samarbetspartner
inom processindustrin och VA-sektorn med uppgraderingar och
helhetslösningar.
Vi har en fullutrustad serviceverkstad i Stockholm och ett fullutrustat
servicecenter med kompositbeläggning i Gävle. Vårt arbetsområde är
sedan något år tillbaka Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län.
Detta tycker vi är värt att uppmärksamma och fira!
Vi tänder därför grillen och bjuder in alla våra kunder - gamla, nya och
framtida - till lunchgrillningar några fredagar i november månad.
Fredagsgrillningarna blir i form av öppet hus mellan kl 11-13.
Inbjudan gäller till våra servicecenter i både Tullinge och Gävle.
Datum som gäller är fredagarna enligt nedan:
Tullinge - 10 och 24 november.
Gävle - 24 november.
Anmäl er vilken dag ni kommer och antal personer till vår
informationsadress info@spangs.se.
Glöm inte att ange om det gäller Tullinge (Mekanikervägen 13) eller
Gävle (Atlasgatan 9E).
Välkomna!
VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!

Välkommen på fredagsgrillningar till något av
Spångs servicecenter i Tullinge eller Gävle.
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
Fax: 08-608 11 91
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

