Juni 2007

Murma breddar sin verksamhet
Murma har träffat avtal om att ansvara för marknadsföringen av Skalflex AS putsprodukter i Sverige.
Skalflex AS som är ett danskt företag, har under mer än 30 år arbetat med utveckling, produktion och marknadsföring
av produkter för fasadbehandling och har under denna tid utvecklat ett mycket brett och väl beprövat sortiment. Bl.a.
har Skalflex ett mycket intressant program av oorganiska tunnputser men även några unika metoder för
fasadbehandling. Skalflex har dessutom flera intressanta behandlingssystem för invändiga väggar.
Skalflex AS företagsfilosofi har alltid varit att hålla en hög kvalitet på sina produkter, snabba
leveranser och en god teknisk service och har på så sätt blivit ett av Danmarks ledande företag inom det här området.
Eftersom en sådan företagsfilosofi stämmer väl överens med Murmas, känns det bra för oss att inleda ett samarbete med
Skalflex AS.
Beställ vår nya produktkatalog genom att fylla i namn och adress på sidan 2 i detta brev.

Nyutvecklad och uppdaterad hemsida
Med anledning av vårt utökade produktsortiment har vi uppdaterat vår hemsida. Gå gärna in på www.murma.se och
titta så kommer Ni utöver de nya produkterna att finna följande nyheter:


Ny uppdelning av våra produktgrupper samt undergrupper för att lättare finna den information man söker



Tegelprodukterna från vår danska tillverkare Falkenløwe är uppdaterad med mer produktinformation och
bilder.



Dokument, är en ny sida där vi samlat de flesta av våra broschyrer, tekniska handlingar etc. Dessa är
nedladdningsbara i pdf-format



Prislistor, här finner Ni alltid våra aktuella prislistor för produkterna. Saknar Ni inloggningsuppgifter till
prislistorna, ber vi Er kontakta oss.

Semester
För Er kännedom vill vi meddela Er att vi kommer att ha semesterstängt under V.28-29.
Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar!

Med vänlig hälsning
MURMA BYGGMATERIAL AB
Ulf Svensson

______________________________________________________________________________________________

Önskar Ni beställa vår kompletta produktkatalog ”Skalflex – fasader i färg” ber vi Er
sätta ett kryss i rutan nedan och sända detta brev på fax nr 031-99 23 91, så sänder vi
denna till Er.

 Ja tack, sänd mig produktkatalogen, –Skalflex- fasader i färg.

Namn……………………………………………………………………………………………………………………
Adress…………………………………………………………………………………………………………………..
Postnr………………………………………Ort……………………………………………………………………….

