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Brief description of contents here.

Nyhet
Stor oppgradering av lakkanlegg!

Oppgraderingen av vårt lakkanlegg vil øke vår kapasitet betydelig.
Det nye lakkanlegget ble tatt i bruk i november.

Nye produkter

Telleskap

Denne telleskapløsningen har blitt en storselger, ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Ny dørbryter

Vi har valgt ny type dørbryter med 2-polet brudd. Denne modellen har deksel over
skruklemmer for å være berøringssikker, IP66. Vare nr. 101190

Utstyrstips

Kabelholder
Kabelholder for 19", 1U med 4 bøyler produsert i aluminium.
Eksempel viser kabelholder lakkert i RAL 9005 sort/ fin struktur. Vare nr. 20045-hy

Leveringstider
For enkelte produkter har vi litt lengre leveringstider enn normalt. Dette skyldes stor
pågang fra våre kunder, noe vi selvfølgelig setter stor pris på.

Ny daglig leder i Hydal AS
Fra 1. januar 2016 er det Hagbard Sandhåland som overtar som daglig leder i Hydal AS.
Ståle Karlsen vil fra samme dato arbeide med forretningsutvikling og strategi i Hydal
Group. Hagbard Sandhåland har i 12 år hatt stillingen som Markedssjef i Hydal. Til
sammen har han over 30 års erfaring med utvikling, produksjon og salg/markedsføring
av Hydal skap. Med Hagbard som ny leder vil Hydal ha de beste forutsetninger for å
fortsette en kontinuerlig forbedring og et godt samarbeid med våre kunder. Vi gleder oss
til fortsettelsen.

Visste du at Hydal leverer
følgende:
Klimatiseringsutstyr og annet tilbehør
Air Condition Units
Filter vifter
Luft/Luft og Luft/Vann varmevekslere
Termostater, hydrostater og varmeelementer
Dørbryter
Lysarmatur
Dørstoppere

(http://www.pfannenberg.c om/en/)

(http://www.pfannenberg.c om/en/)

Dette nyhetsbrev sendes til våre kunder eller til deg, som på en eller annen måte har vist din
interesse for våre produkter.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev, så klikk på linken " Unsubscribe"

Tell about us yourfriends:

Har du besøkt våre websider?
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