Hvis du ikke kan lese denne mailen, klikk her for å åpne i nettleser

BIESSE Akron 1330 kantlistemaskin

Kantlistemaskinen Biesse Akron 1330 er en meget avansert kantlistemaskin. Denne har Airforce
limteknologi som «smelter» kantlistene til platene med varmluft uten lim. Dette har flere fordeler, det blir en
usynlig overgang mellom plate og kantlist siden det ikke brukes lim. I tillegg til at maskinen har Airforce
limteknologi så har den selvfølgelig også «vanlig» smeltlim, og kan forberedes for PU lim.

For mer informasjon se her på brosjyren
Klikk her og se på video

Ta gjerne kontakt med din distriktsselger eller med Johnny Reichle, tlf. 66 77 89 18, jor@falkenberg.no

For tiden har vi følgende brukte maskiner for salg:

Felles for maskinene er at de er rengjort, sjekket og har fått byttet deler som i første omgang synes nødvendig.
De er så startet opp og det er blitt gjort en lyttesjekk. Maskinene har ikke blitt testet i materiale, så nødvendig
justering må påregnes etter at maskinen er kommet på plass.

Alle maskinene kan sees i vårt showroom på Billingstad.
Er du Interessert ta gjerne kontakt med Erik Ildal, tlf. 66 77 89 12, eai@falkenberg.no, eller med Svein Hagen,
tlf. 66 77 89 17, svh@falkenberg.no

Vi gratulerer Buskerud Spesialinnredning As
med en Biesse Akron 1330 A kantlistemaskin.
Buskerud Spesialinnredning AS (tidligere Buskerud Trevare AS) har i 35 år vært en ledende aktør i det
norske markedet for spesialinnredninger. Bedriften ble etablert i 1979 av Boye Arntzen, som fortsatt er eier og
daglig leder. Buskerud Spesialinnredning AS leverer blant annet spesialtegnede innredninger for kontor, bank,
skole og andre offentlige miljøer. Men også til private.

Så vi takker for tilliten i valget av ny kantlister og
håper de blir fornøyd.

A. Falkenberg Eftf. AS, Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad
Tlf. 66 77 89 00 - info@falkenberg.no - www.Falkenberg.no

Du mottar denne informasjonen fordi du er registrert i vår kundeliste med e-post roh@falkenberg.no.
Meld deg av våre nyhetsbrev ved å klikke her.

