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Den 4. udgave af Pladesmedens
Håndbog er ude nu
Vi er glade for at kunne præsentere den nye udgave af vores katalog
Pladesmedens Håndbog.
Vi har samlet et bredt opslagsværk til den dygtige svejser, og du vil kunne
finde et stort udvalg af smedeværkøj, karosseriværktøj og svejseværk,
samt nogle spændende produktnyheder.
I kataloget finder du bl.a. forskellige svejsere fra Betag og GYS, hvad enten du
leder efter en TIG svejser, Co2 svejser eller en plastsvejser.
Derudover har vi inddraget et alsidigt udvalg af vores karosseri- og opretterærktøj
som eksempelvis donkrafte, rulleborde eller motorkraner.
Kataloget indeholder et bredt udvalg af vores varer, men vores sortiment er
meget større. Du kan altid kontakte os, hvis du ikke finder det rette.
Mange af varerne i kataloget kan du se og købe på vores webshop
pladesmeden.com.
Du kan bestille et trykt katalog ved at kontakte os.
Klik her for at se kataloget online.

Aktuelle forhold hos BIBUS SINDBY
grundet Corona
Vi har indrettet os efter de nyeste Corona restriktioner på følgende vis:
Vi afholder hjemmearbejde og kontorbemandingen er reduceret til et minimum.
Vi står til rådighed på telefonen i vores sædvanlige åbningstider.
Vi må desværre frabede os besøg på vores kontor og lager.
Afhentning af varer skal foregå udenfor ved slusen, hvor vores lagermedarbejdere
vil tage imod jer.
Desværre kan vi ikke komme på besøg i samme omfang som tidligere, og vi
håber på forståelse for, at vores sælgere er nødt til at afveje nøje, om et besøg er
forsvarligt.
Vi håber på jeres forståelse.

Tillykke til vores elev
Linda
Vores lagerelev Linda afslutter sin uddannelse hos os.
Team BIBUS SINDBY ønsker hende hjertelig tillykke med
dette, og ønsker hende held og lykke i fremtiden.

Er din bil klar til vinteren?
Snart er det tid til at skifte til vinterdæk, og vi står klar med et godt tilbud.
Med dette sæt til hjulskift kan du nemt skifte dine dæk. Så er du velforberedt til
den kolde årstid.
Klik her for at se produktet på vores webshop.

BIBUS SINDBY A/S
Edisonvej 11
DK - 7100 Vejle

Tel.: +45 75 88 21 22
Fax: +45 75 88 21 21

E-mail: bibus@bibus.dk
Web: www.bibussindby.dk

