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Ferieavvikling
Hydal AS avvikler ferie i uke 30,31 og 32. I denne perioden vil vi
svare på henvendelser, men vi vil ikke ha ordinær produksjon. Vær
derfor tidlig ute med bestillinger av produkter som dere har behov for
før og like etter ferien. I uke 33 er vi tilbake igjen med full kapasitet.
Vi ønsker våre kunder en riktig flott sommer!

Kvalitet sett innenfra
Se eksempel på våre
skapløsninger i 3D.
Vi har opprettet en OneDrive
link. Her kan du se hundrevis av
eksempler på skapløsninger
OneDrive

Sellihca kvalifikasjon
Sellihca kvalifikasjonsteam ønsker å gratulere Hydal AS med
fornyet kvalifikasjon. Sellihca kvalifikasjonsordning er i dag i bruk av
ledende energiselskap i Norge og Sverige

Ny kontaktperson, tegning og programmering
Stian Sandhåland er vår konstruktør og tekniske tegner. Stian har
solid erfaring fra vår egen produksjon, og har ansvaret for
konstruksjon, tegning, ordreplanlegging og dokumentasjon i Hydal
AS. Dersom du har behov for det, får du takket være Stians
kompetanse flotte 3D modeller og bilder av dine skapløsninger. Du
vil kunne se mange eksempler på vår OneDrive-link.
stian.sandhaland@hydal.com

Ny kontaktperson, salgssjef
Bjørn Egil Yrkje er ansatt som Salgssjef i Hydal AS fra 2 januar
2014. Bjørn Egil har tidligere jobbet i Ahlsell, Bunndata og
Brommeland Elektronikk. Med sin brede erfaring fra elektro og
elektronikkbransjen har vi fått en meget kompetent og
serviceinnstilt salgssjef. Vi er svært glade for å ha fått Bjørn Egil
med på laget slik at vi kan yte enda bedre service for våre kunder.
Ta kontakt med Bjørn Egil for tilbud på våre skap og øvrige
produkter. bjorn.egil.yrkje@hydal.com

Skreddersydde skap løsninger til ditt behov!
PLIP enkeltveggede aluminiumskap, AP
enkeltveggede aluminiumskap, ALS
rack/tavler/kontrollpulter, UP skap for innfelling i nisjer
ALX 2000 dobbeltveggede aluminiumskap, Syrefaste
skap, Apparatskinner, og byggeprofiler. Vi
lagerfører også klimatiseringsutstyr
Produkter

Vi har opprettet en Facebook
side, her deles bilder og nyheter.
Håper du vil følge oss
facebook
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