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

Vi i Falkenberg jobber målrettet for å avslutte «annerledes» året 2020. 

Året har lært oss å bruke videokonferanse ( Teams ) med både kunder og leverandører. 

På den måten blir både tid, kostnader og miljøet spart. 

2020 ble et ekstra krevende år og da er det enda viktigere med godt samarbeid og 
kommunikasjon. 

Vi takker alle våre kunder for samarbeide hittil. 
Jann Bjørne 
 

https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=vsm&sai=-2&s=0&c=2606&m=466&k=20AB5456F5E2D647&tk=BwN0AQ4EHVt8dxYEZz1oNmQZRxtzCWN5HkZ9UgFwcVdhCCNqQh5%2BFkMhdHdYEgcxExJoEVYudR5aERRPFU4CQHp%2FAHl8cwY%3D


Weinig Cube 

Vi har nå en kjempefin Weinig Cube med Neumann RF 45 
retursystem for salg. Du kan gjerne komme å se den i vårt 
showroom! 

Cube er maskinen for den som har dårlig tid. Maskinen er kun for 
firkanthøvling.  

• Automatisk omstilling 
• Slå inn ønsket mål på ferdigemne på tastaturet. 
• Røde og grønne lasere viser målene på råemne 
• Trykk START 

Det er alt.  

Se pris og spesifikasjoner her.  

Tilbudsprisen er i NOK fritt levert Billingstad, ekskl. mva. I tillegg kommer 0,5% miljøavgift 
og montering.  

Vi har gode referanser! 
 

 

   

Oertli Dekorfres  

Med Oertli Dekorfres har du mange 
muligheter med stort utvalg av forskjellige 
profilskjær.  

Spesifikasjoner:  

• HM - hardmetall profilskjær 
• Slitesterk kvalitet på hardmetall 
• 1  stk. skråstilt profilskjær som 

skjærer over senterlinjen 
• Stort utvalg av profilskjær 
• Omdreiningshastighet  maks . 24 

000 o / min 
• 1 stk. verktøyholder  i stål 
• 1 stk. oppspenningsnøkkel  

Se produktspesifikasjoner og profiler her.  

Prisen er i NOK fritt levert Billingstad, ekskl. 
mva.  
 

 

https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=0:613:2606:07f6d8249045f6b7a82abf0b09c7a4a02b2ecac0&sai=-2
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=0:612:2606:b8a072cc85b820058106b79e47279a1be2f42a56&sai=-2


   
 

Møbelverkstedet Produksjon 

Leverandør av spesialtilpasset innredninger. Meget fornøyde og stolte eiere av topp 
utstyrt Altendorf F45 formatsirkelsag.  
Firmaet eies og drives av brødrene Hald. 
 

 

Bestilling av deler  
For å kunne gi deg best mulig kundeservice når du 
trenger deler og rekvisita er det viktig at du sender 
din bestilling til  

deler@falkenberg.no  

Falkenbergs viktigste kontaktpunkt er vårt 
kundesenter. Når du sender din henvendlelse til 
deler@falkenberg.no kan vi samle all 
kommunikasjon på et sted uansett hvilken 

saksbehandler som følger opp saken. På denne måten blir alle henvendelser fulgt opp et 
sted istedenfor å bli liggende i "private" mailbokser. Dermed kan saksbehandlere alltid 
holde oversikt over dine saker uansett om noen er borte en dag. Vi har tro på at dette gir 
deg bedre kundeservice.  
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Du mottar denne informasjonen fordi du er registrert i vår kundeliste med e-post  mas@falkenberg.no. Hvis du 
ikke ønsker å motta dette nyhetsbrevet, bare klikk her. 
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