Promekbänken

Miljövänlig och hållbar
uppvärmd bänk.
Värms upp av returvattnet i
fjärrvärmenätet.
Varm och torr under
årets alla dagar.
Designas och konstrueras helt
enligt kundens önskemål och
specifikationer.
Konstrueras och tillverkas
i Karlskoga.

www.promek.se

Promekbänken
En miljövänlig och hållbar bänk.
som värms upp av returvattnet i
fjärrvärmenätet
Designas och konstrueras helt
efter kundens behov och specifikationer.
Anpassningsbar efter arkitektur,
miljö, terräng mm
Varm och torr under
årets kalla dagar.
Utnyttjar returvattnet
från fjärrvärmenätet.
Tillverkas i pulverlackat stål eller
rostfritt för minimalt underhåll.
Slutet system med kopplingar
säkert placerade under bänken.
Sittbrädor i ek eller annat material
kan användas på bänken.
Gott om plats för profilering eller
valfritt budskap.
All design, konstruktion och
tillverkning sker i Karlskoga.
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Specialdesignade bänkar
Vi designar, konstruerar och
tillverkar bänkarna helt efter
era behov och specifikationer.
Bänkarna kan anpassas efter
arkitektur, miljö, terräng mm.
Många möjligheter till profilering med företagsnamn och/
eller valfritt budskap.

Standardbänkar
Vi har även ett urval av standardbänkar som kan göras om efter
era önskemål.

Modifierad standardbänk levererad till kund

Idéskiss
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Intresserad av att veta mer om
denna unika produkt?

Kontakta oss idag!

KONTAKT
Johan Granquist
070 646 14 63
johan@promek.se
Vi kommer gärna ut till er och
presenterar oss, bänkarna och
allt vi kan göra tillsammans.
Möjligheterna är oändliga!
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PROMEK AB
Promek AB - Kreativa konstruktörer
Promek AB är ett företag som sedan 1989
arbetar inom mekanisk konstruktion. Promek
AB tillhandahåller även tillverkning och kan
leverera en komplett lösning till er som kund.
Vi konstruerar efter dina behov. Vår styrka är
snabbhet, leveranssäkerhet och kreativitet.
Vi erbjuder våra kunder och samarbetspartner
kompetenta och kreativa konstruktörer som har
dig som kund i fokus.
Kontoret är beläget i Karlskoga och vi arbetar
både på hemmaplan och ute hos våra kunder.
Vårt geografiska läge ger oss ett stort arbetsområde.
Vi tycker om att vara med tidigt i utvecklingsprocessen för att kunna ge vårt bästa bidrag till
en bra slutprodukt. Vi har hjälpt många kunder
från idé till färdig produkt.
Vår samlade erfarenhet från konstruktion inom
många branscher ger oss ett brett kunnande som
uppskattas av våra kunder.

Promek AB
Hyttåsvägen 16
69150 KARLSKOGA
0586-584 44
info@promek.se
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