Bransjetreff – Produkt demonstrasjon
Sted: Norisol AS, Flyplassvegen 214, Sola
Tid: 19. Oktober 2015, kl. 14:00
Arrangører: Pinovo og Odin Solutions i samarbeid med Norisol.
Lett bevertning.
OTD nærmer seg med stormskritt og i den forbindelse har vi den største glede med å invitere deg
og ditt selskap til Norisol sine lokaler ved flyplassen på Sola (Flyplassvegen) for å overvære
produktdemonstrasjon av blant annet Pinovo sitt nye verktøy, PiHab, og Odin Solution sine
produkter for kjemisk fjerning av rust.
Litt om Pinovo sitt nye verktøy, PiHab:
«PiHab er en transparent og antistatisk habitatsløsning, som ved hjelp av overtrykk og en dysepistol gjør at man fra utsiden
av habitatet kan friblåse et rør, en flens, en ventil, en struktur, en vanskelig geometri etc. samtidig som man beholder alle
fordelene ved Pinovo teknologien, i.e. lavere støy, støvfritt, vibrasjonsfritt, effektivitet, mobilitet, funksjonalitet etc. Dette
betyr at verktøyene i Pinovo sitt produktutvalg nå klarer å ta den siste 10% som står igjen når man har tatt alt annet med
bruk av håndverktøyene, evt. annen teknologi.»
Litt om Odin Solution sine produkter:
«Det er to typer produkter, en rensevæske (Odin Kons) og en gele basert på rensevesken (Odin Gel). Begge produktene
brukes til fjerning av kalk, magnetitt, oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.
Odin Kons egner seg best for rør og lukkede systemer med sirkulasjon, samt til å ha i kar hvor gjenstander kan legges i for å
rengjøres.
Odin Gel er velegnet til behandling av tak, vegger og andre overflater som vil medføre at Odin Kons ikke blir liggende igjen.
Geleformen gjør at produktet vil få tid til å virke uten at det renner bort eller tørker ut.»

Hvis dette høres spennende ut og du/dere ønsker å delta skal dere være hjertelig velkommen!
På grunn av planlegging osv. ønsker vi å vite hvem og hvor mange som kommer, så vennligst gi oss en
tilbakemelding innen fredag 16.Oktober.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Norisol, Odin Solutions og Pinovo

