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Hej
Ett fantastiskt halvår börjar närma sig sitt slut men innan vi alla tar en välbehövlig
semester vill vi kort ge dig som kund eller samarbetspartner lite nytt från oss på Noas.

Spikrakt uppåt för Solid
Surface
Utvecklingen inom solid surface
går kraftigt uppåt. För 4 år sen
sysselsättes 1,5 heltidstjänst inom
avdelningen solid surface, idag är den
siffran uppe i 10+ och 1100kvm är
dedikerad för materialet. Vi ser främst en
stark utveckling inom butik och hotell,
disklösningar för butiker och
handfat/sanitetslösningar för hotellen.
Denna utveckling har gjort att vi har
fortsatt investera i denna avdelning med
ytterligare automatisering av
bearbetning, främst i form av
nestingmaskiner (CNC) samt
polermaskiner, allt för att behålla och
vidareutveckla positionen som störst
solid surface producent i Sverige.

Erbjudandet inom badrum och kök växer
För att ytterligare öka kundvärdet erbjuder vi numera blandarlösningar
till alla våra handfat och köksbänkar i Solid Surface.
I dagsläget har Noas möjlighet att paketera våra handfat och köksbänkar med blandare från
Primy, Oras och Tapwell. Vi ser att många av våra kunder ser stora fördelar att få kompletta
varor till montageplats, sparar koordinerings- och montagetid samt ger ett billigare totalpris.
Är ni intresserade att diskutera detta vidare kan ni kontakta Andreas Kinell

Noas och Senab Interior i
Modern Interiör
I senaste numret av Modern Interiör
kan man läsa om ett antal projekt
som Senab Interior varit inblandade
i. Vi är stolt leverantör till Senab Interior i
ett flertal projekt, när det kommer till
specialinredning till offentliga miljöer är vi
en stabil partner att ha med i båten. Spelar
ingen roll om det är inom hotell,
restaurang, butik eller offentlig miljö.
Läs senaste numret av Modern Interiör
här

Semestertider
Under vecka 28 -31 håller vi på Noas Sweden semester och kan därför vara svåra att nå. Vi önskar
dig en riktigt skön sommar och ser fram emot att höras eller ses till hösten igen.

Vidarebefordra till en kollega
Dela med dig på
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