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Kunder, leverantörer, samarbetspartners mfl. 

 

Nu är det Jul igen… 
 
…och den mysigaste årstiden på året enligt många har kommit. Oavsett om man tycker om Julen 
eller inte så närmar vi oss slutet på 2016 med stormsteg. Året har onekligen varit händelserikt med 
många händelser runtom i världen, Sverige och hos oss på Sapa Building Systems.  
I september var det tex dags för årets upplaga av VA-mässan i Jönköping och vi vill återigen passa på 
att tacka alla besökare som har varit i vår monter för att prata, fråga, få inspiration eller helt enkelt 
bara var nyfikna på våra produkter.  
Vi har även lyckats att säkra många stora projekt på reningsverk i en relativ ny marknad för oss, 
nämligen i Norge. Där har vi till stor del lyckats att sälja luckor och golvprofiler till diverse 
anläggningar runtom i vårt grannland. 

 
Jul och mellandagarna är vårt kontor bemannat, men längre svarstider kan förekomma.  
Lagret håller stängt v52. 

 
Sammanfattning av VA-mässan 2016  

 
Mässan ägde rum under 3 dagar och det har varit en konstant ström av besökare i vår monter. Vi 
visade upp hela vårt sortiment med golvprofiler, luckor, trappor och räcken.  
Mest intresse väckte vår nya lucka med plasthuv inklusive galler, gasdämpare och tätning. Vi har 
redan nu haft många beställningar på denna variant där det krävs god insyn i bassängarna, samtidigt 
som man vill ha ett så luft- och lukttät golv som möjligt. 
Vi kan även konstatera att våra produkter finns i så gott som varje reningsverk, vattenverk och 
pumpstation i vårt avlånga land. Många av de som passerade montern kommenterade att det är 
det, som ”vi också har på jobbet”. Det låter väldigt bra i våra öron tycker vi!  
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Avslutade projekt 
 

 

Monter VA-mässan 
 
Årets monter på VA-mässan där vi bla 
visade vår nya tätade lucka, olika 
lösningar på luckor, golvprofiler, räcken, 
trappor och en demonstration av vårt 
tätade golv, ”täta plankan”. Denna visade 
sin överlägsna täthet med hjälp av en 
rökfylld låda. 
Tack vare aluminiumets mångsidighet 
finns det så gott som inga gränser hur 
våra produkter och artiklar kan användas, 
kontakta oss gärna för en genomgång 
eller projekthjälp! 
 
 
 
 

 
Ny hemsida för Sapa Building Systems 
 
Under hösten 
lanserade vi vår nya 
hemsida med ett 
nytt, fräscht 
utseende. 
Vi kommer 
framöver att 
uppdatera 
hemsidan med fler 
bilder, projekt och 
nyheter.  
Håll utkik! 
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Vi önskar er alla en God Jul 

och Gott Nytt År! 
 
 
 
 
 

Med vänlig hälsning 

Sapa Building Systems AB 
 

Mikael Lindqvist Marian Holmberg Dag Michelsen (Norge) Erik Schulz (Danmark) 
Product Manager Sales Engineer Sales Engineer EKS Trading ApS 

 

Tel +46 383 945 38 Tel +46 383 941 70 Tel +47 638 921 00 Tel +45 702 081 01 
Mob +46 70 288 33 70 Mob +46 76 496 47 56 Mob +47 92 404 348 Mob +45 406 361 01 
mikael.lindqvist@sapagroup.com marian.holmberg@sapagroup.com dag.michelsen@sapagroup.com  eks@eks-trading.dk  
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