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Kære Kunde
Vi har erfaret, at den farvekode, vi har anvendt til at indikere,
hvad der er på lager, og hvad vi kan skaffe med kort
leveringstid, har vist sig at være misvisende.
Vi vil gerne gøre LIKA magneters hjemmeside så enkel som
muligt og har derfor ændret varenumrenes skrifttype,
så varenumre, der er på lager vises med fed skrifttype, og
varer, der skal skaffes, vises med normal skrifttype.
Varenummer med Fed type afsendes samme dag.
Varenummer med normal type afsendes inden for 3-7
arbejdsdage.
Vi håber, at denne ændring gør det tydeligt, hvilke varer, der
findes på lager.
Magneter fås også i andre mål end de angivne, så har du
behov for magneter i andre dimensioner, er du velkommen til at
kontakte os, så vi kan finde den optimale magnet til det
ønskede formål.
Vi ønsker jer vel tilbage fra ferie og håber på et fortsat godt
samarbejde.

Der er nu kommet nye opdateringer på LIKA´s web side, idet vi
nu kan levere flere af vores produkter fra lager.
Vi kan under punktet Værktøjsmagneter - Løftemagneter
præsenterer, løftemagnet med håndtag. Dette er et godt og
billig redskab til eksempelvis håndtering af metal emner hvis
emnet skal fjernes/løftes fra skærebord eller linende.
Vi har nu også fået vores spånopsamler kost på siden under
Værktøjsmagneter - Div.
Her har vi et produkt som hurtig og nemt rydder

værkstedsgulvet for jernspåner, søm og skruer.

Vi kan nu præsentere en holdemagnet produceret i rustfrit stål til
fødevareindustrien.
Metalkappemagneterne type A - F og E fås nu også i en rustfri udførsel.

Vi er blevet opmærksomme på, at menuen i venstre side på vores
hjemmeside ikke bliver vist, hvis man anvender Firefox eller Safari
browser. Derfor arbejder vi i øjeblikket på en optimering af hjemmesiden,
således at den kan vises i alle browsere.

På trods af den økonomiske krisetid, må vi konstatere, at året 2008 var et
godt år for LIKA og vore egne forventninger til 2009 er store – vi har flere
tiltag under udvikling, hvor der især er fokus på forbedring af vores
kundeservice.

