Nyhetsbrev februari 2016
Kära kunder,
Vi hoppas att ni alla har haft en riktigt bra start på det nya året! Det har hänt en del i vår
verksamhet sedan senaste nyhetsbrevet. Vi vill välkomna vår nya medarbetare Daniel Gustafsson
som ersätter Lena Carlsson på posten som innesäljare och samtidigt önska Lena lycka till efter sju
goda år på Ulinco Vulctech. Månadens nyhetsbrev går i kampanjernas tecken där vi sänker priserna
på våra gummidukar REMALINE, REMAGRIP och REMATHAN. Vi ser även fram emot den
kommande Underhållsmässan som går av stapeln i mitten av mars.
Läs mer om detta och vår entré i sociala medier på sida två i detta nyhetsbrev.

REMALINE 35, 60 OCH 70
Vi förlänger nu kampanjen från 2015 på våra populära gummidukar REMALINE 35, 60 och 70.
REMALINE är ett toppmaterial för gummibeklädnad av utsatta ytor och väl vedertaget som det
bästa på marknaden för slitageskydd. Limskiktet ger dessutom oöverträffad vidhäftning mot
underlaget. Kampanjen innebär en prissänkning med 10 % vid beställning av hel rulle och
erbjudandet gäller under hela 2016! Kontakta oss gärna om ni har frågor eller om ni är
intresserade av att beställa.

REMAGRIP 50 OCH 60
Vi passar nu även på att förlänga vår kampanj på REMAGRIP 50 och 60. REMAGRIP är känt som ett av
marknadens absolut bästa trumbeläggningsgummin som tillsammans med det unika limskiktet och
vårt lim BC 3004 ger oöverträffad vidhäftning mot trumman.
Kampanjen innebär en prissänkning med 10 % vid beställning av hel rulle och erbjudandet gäller
under hela 2016!
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REMATHAN G75 6 MM
Vi sjösätter nu även en kampanj på vår polyuretanduk REMATHAN G75 6mm. REMATHAN är
designat för att kunna motstå stora påfrestningar under kontakt med olja, där många gummin
sväller och mjuknar. Polyuretan är ett mycket slitstarkt material, speciellt lämpat för slitage från
slurry eller vassa partiklar. Slitageproblem inom t.ex. betongindustri löses med fördel med
REMATHAN. Unikt för Rema Tip Tops polyuretandukar är limskiktet som innebär att det kan
limmas med gummilim vilket ger en enkel och effektiv vidhäftning till både stål och betong.
Kampanjen består av en prissänkning med 25% fram till sista juni och innefattar pris per
kvadratmeter. Kontakta oss gärna om ni har några frågor eller om ni är intresserade av att beställa
och notera att erbjudandet endast gäller för G75 6 mm.

REMATHAN

UNDERHÅLLSMÄSSAN 2016
Här på Vulctech pågår nu förberedelserna för underhållsmässan 2016 för fullt och vi kommer i år att
hålla till vid monter B02:30. Vi ser med glädje fram emot att få träffa så många av våra kunder som
möjligt under dessa dagar i mitten av mars. Ni kan skriva ut er kostnadsfria entrebiljett genom att
klicka på bilden nedan eller via vår hemsida. Välkomna att besöka oss 8-11 mars på Svenska Mässan
i Göteborg!

ULINCO VULCTECH PÅ FACEBOOK OCH LINKEDIN
Bättre sent än aldrig, nu finns Ulinco Vulctech äntligen på Facebook och Linkedin! Syftet med detta är
framförallt att informera våra kunder om vad som händer i vår dagliga verksamhet, men också för att
på ett snabbt och effektivt sätt nå ut med information om exempelvis framtida erbjudanden och
kampanjer. Gå gärna in och följ oss för att ta del av framtida information.

Kontakta Cedrik på: 031-7485559 eller info@vulctech.se.
För mer information www.vulctech.se.
Glada hälsningar från Tomas, Jan, Cedrik, Ove, Daniel N och Daniel G!
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