Nyhedsbrev
Godt nytår
Kære kunder og leverandører.
Jeg og mine medarbejdere vil benytte lejligheden til at ønske
alle et godt og lykkebringende nytår og tak for det gode samarbejde i 2018
For Weiss var året 2018 det år hvor vi skulle videre efter en
konkurs og have fokus på at skabe stabilitet i forretningen.
Selvom det har været udfordrende og hårdt, har det også
været en spændende opgave som lykkedes. Vi kom rigtig fint
igennem 2018, både hvad angår samarbejde med kunderne
og de kompetente leverandøre vi anvender, men også det
økonomiske resultat er meget tilfredsstillende.
I 2019 vil vi se på at udvikle forretningen indenfor flere områder. Bla. arbejdes der på at indgå aftaler med samarbejdspartnere, udvide leverandør paletten og øge de ydelser vi kan
tilbyde kunderne.

O2 måler
Weiss iltmåler WO2 produceres ikke
længere, og der kan ikke leveres
reservedele fra Weiss leverandør.
Tilsvarende kan panelet til WO2
måleren ikke mere renoveres.
Efterfølgeren til WO2 iltmåleren, G36,
kan stadig serviceres og reservedele er
tilgængelige.

Weiss Service anbefaler ABB Endura AZ20 iltmåleren som
alternativ til eksisterende iltmåler.
ABB Endura AZ20, der med høj drift sikkerhed, lave vedligeholdsomkostninger og nøjagtighed, anses for at være den
bedste efterfølger til WO2 og G36 iltmålerne.
Nøjagtig iltmåling er vigtig for sikker drift og bedste virkningsgrad på biomasse anlæg.

Vi håber at 2019 bliver året hvor vores samarbejde fortsætter
i samme eller udvidet omfang i en værdiskabende proces.
Mvh.
Adm. Direktør
Kenneth Iversen
Økonomi fra året der gik
Weiss ApS opnåede et rigtigt fint og godkendt økonomisk
resultat for finansår 2017/2018
Se gerne nøgletal på hjemmesiden eller på Virk.dk

Ny medarbejder
I oktober fik vi ny bogholder. Lone
Birkkjær tager over fra Hanne
Andersen som har valgt at søge
nye udfordringer. Vi ønsker Hanne held og lykke fremover og siger
velkommen til Lone.

N.B. vi er til rådighed hele døgnet.
Vores vagttelefon nr. er: +45 30 98 35 60.
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