Ingen af os havde vist forudset at vi skulle leve så længe i coronaens skygge med
restriktioner og nedlukninger. Men nu går det mod lysere tider...
Vi skal selvfølgelig stadig være meget opmærksomme og passe godt på os selv og
hinanden.
Første halvår 2021 har været præget af travlhed, både med at håndtere og producere
jeres ordrer, men også med at navigere i de mange prisstigninger og leveranceproblemer
fra vores leverandører. Indtil nu er det gået, men mangel på materialer fra andre
leverandører, har resulteret i at enkelte kunder har været nødt til at udskyde levering af
vores dækelementer. Vi håber at både pris- og materialesituationen stabiliserer sig i
løbet af efteråret.
Vores dækafdeling arbejder på højtryk, men har stadig plads til ordrer allerede i
september måned (pt). Sørg endelig for at lægge din ordre ind i god tid.
Så har vi mulighed for at planlægge – og I kan få dækelementerne leveret til den
ønskede tid.
I handelsafdelingen har vi fået fremstillet en ny ventilationsskakt, som kan bruges til
aftræk fra de nye typer emfang. Det betyder at vi nu har 3 modeller af
ventilationsskakte. Se mere her
I øjeblikket sælger vi mange udendørs afløbsrender med kunststofriste. De fås både til
belastnings-klasse B125 og C250. Det er et godt alternativ til rustfri riste – og vel at
mærke til en helt anden pris.Er det noget for dig eller dine kunder?
Vi holder sommerferielukket uge 29-30-31.
I disse uger er det muligt at få fat i Niels Erik Sørensen
på tlf. 9756 4222 / 9683 2240 - eller mail nes@nssas.dk
God sommer og rigtig god ferie
Med venlig hilsen

TEAM NSS
Niss Sørensen & Søn A/S, Niss Sørensen & Søn A/S Spändbeton
& Niss Sørensen & Søn Trading A/S
Vi vil gerne blive ved med at sende til dig, men ønsker du ikke at modtage noget fra os, kan du til enhver tid bede os om at slette dig
ved at sende en mail
til nsa@nssas.dk

