
'n Rondo-Grip: Vinnig, Vriendelik en Veilig.  Beïndruk u kliënte!
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Infobrief 38  (Feb 2006)

"DIT IS NIE WAT JY HET WAT DIE VERSKIL MAAK NIE, DIT IS WAT JY

DOEN MET WAT JY HET"
GARY PLAYER IN IN THE PRESENCE OF GARY PLAYER BY FORREST BEAUMONT

D ankie, Baie Dankie!! aan al ons wonderlike kliënte wat in Desember maand vroegtydig

bestel het, en op tyd hulle rekeninge vereffen het.  By verre die meeste kliënte kan

hierdie Dankie vir hulself toe-eien.

P apier etikette is beskikbaar vir verskeie unieke toepassings, maar veral vir die merk van

monster pale vir Inkomende Materiaal (IM), Voor Behandeling (BT), Na Behandeling

(AT) en Lading (CH).  Hierdie etikette word vasgekram met 'n R300 robuuste krammasjientjie. 

Geskik vir CCA.  Vir  Kreosoot doen ons dit op metaal merkers (Omni-Washers).  Sien

voorbeelde aangeheg. Ons nommer dit vir monster groottes van 8 of 13 per serienommer (maw

serienommer 0001 (1-8), 0002 (1-8) bv.)  Ons hou rekord van die serienommers en u weet dan

altyd wanneer 'n spesifieke paal behandel is.

S tapel nommering is baie belangrik.  Ons het etikette wat basiese inligting op het en u

bring die veranderbares met 'n permanente ink pen aan.  Sien voorbeeld aangeheg.

O nthou dat ons ook die volgende produkte aanhou:  Rondo-Grips 50mm, 70mm,

90mm, 110mm, 135mm, 155mm, 180mm, 210mm (ronde anti-split plate vir pale) ;

Reghoekige anti-split plate vir pale, planke en dwarslêers ; Octo-Anti-Split vir pale tot 'n

diameter van 530mm (35% dekking) ; Vogmeters ; naalde en alle ander onderdele (Delmhorst

produkte) ; Merkers van alle vorms en materiale vir baie toepassings ; Maatbande (diameter en

ander) ; paalhangers.  Sien veral ons nuwe generasie paalhangers/hegters (brosjure aangeheg).

A lternative Structures sal graag wil besigheid doen met  goed geplaaste her-verkopers. 

Ons nuutste groot her-verkoper vir die Tzaneen omgewing is Scotmar DIY in Politsi. 

Gaan besoek hulle gerus vir 'n groot verskeidenheid produkte wat met pale en planke te make

het.


