KIITOS
Vuosi 2017 lähestyy loppuaan ja on aika julkaista vuoden viimeinen uutiskirje. Vuosi meillä
FANNilla on ollut hyvä, olemme pystyneet kasvattamaan myyntiä mukavasti ja kiitos siitä kuuluu kaikille hyville yhteistyökumppaneillemme. Kuten tähänkin asti toimintamme pohjaa yhteistyöhön alan ammattilaisten kanssa. Pyrimme tarjoamaan ratkaisuja jotka tuovat lisäarvoa
kaikkiin portaisiin, niin suunnitteluun ja urakointiin kuin kiinteistönomistajalle. Tämä näkyy kun
yhä useammat liittyvät vakikäyttäjiemme joukkoon.

FANN Uutiskirje

Mukavaa on myös huomata, että palautetta on saatu hyvin. Niin kehuja kuin kritiikkiäkin,
mutta yhtäkaikki hyvin perusteltu palaute on meille aina hyvää palautetta. Vuoropuhelu eri
sidosryhmien kanssa tuo monipuolisesti uusia ajatuksia ja auttaa meitä palvelemaan paremmin. Iso kiitos siitä.

MYYNNIN KASVU
Positiivisia nousijoita tuotteissamme olivat vuoden 2017 aikana kolmannen sukupolven tuotteemme eli IN-DRÄN Biosuodatin 5ce puhdistamo ja IN-DRÄN Plus imeytyspuhdistamo. Ne
ratkaisevat useita perinteisesti ongelmia tuottaneita seikkoja kiinteistökohtaisessa jätevedenpuhdistuksessa tavalla, joka ei tee jätevedenpuhdistusta harrastusta kiinteistönomistajalle –
toisin sanoen tekniikka on passiivista. IN-DRÄN Biosuodatin 5ce on ollut erinomainen tuote
herkille alueille korkeiden reduktioiden johdosta ja toimintaperiaatteen, johon ei tule vikatilaa
jossa puhdistamatonta jätevettä pääsisi luontoon. Järjestelmä perustuu suodatukseen eikä
siksi häiriinny pitkistäkään käyttökatkoksista ja antaa tasaiset puhdistustulokset. Myös indikaattorimikrobit e.coli ja suolistoperäiset enterokokit ovat poistuvassa vedessä uimavesi direktiivin
mukaisilla tasoilla.
Erittäin hyvää kysynnän nousua oli myös Roslagen alipaine wc-järjestelmällä, josta odotukset
ovat korkealla vuodelle 2018. Kyseinen tuote edustaa täysin niitä arvoja, joita FANN tuotteella voi odottaa olevan eli että se ratkaisee ongelmia suunnittelussa, asennuksessa ja tarjoaa
käyttäjälleen vesi wc:n mukavuuden antaen taloudellista etua, sekä säästää luontoa. Jos et
vielä tiedä millaisesta tuotteesta on kyse, ota ihmeessä yhteyttä niin kerromme mielellämme
lisää.

FOSFORINPOISTO ANNOSTELIJA UUDISTUS
Uutuuksista ensi vuoden ensimmäiseen kvartaaliin odotetaan EKoTreat 6:n
päivitettyä mallia. Moni on varmasti ihmetellyt mihin FosFighter hävisi valikoimastamme. FosFighterin poisto enteili tuota tulevaa tuote uudistusta ja
siirtymistä vain yhteen tuotelinjaan. Siirtyminen tapahtui nyt vain portaittain
vanhemman mallin kautta. Uusi EkoTreat tulee olemaan Wifiin kytkettävä
ja siksi etänä säädettävissä, sekä kooltaan vain kolmasosa edeltäjästään.
Tämän lisäksi rosterikuoret vaihtuvat myös muovikoteloon. Fosfighteriin nähden tulee siis lisäominaisuuksia ja tuote on myös meidän omaa tuotantoa.

JUHLAVUOSI 2018, IN-DRÄN 40 VUOTTA
Ensi vuosi on juhlavuosi. Alkuperäinen IN-DRÄN biomoduuli tulee ensi vuonna 40 vuoden
ikään. Ensimmäiset IN-DRÄN-tekniikalla toteutetut puhdistamot asennettiin Yhdysvalloissa
vuonna 1978. IN-DRÄN on turvallinen valinta. Käyttäjäkuntaa on pohjoismaissa jo yli 65000
taloutta. Vain parhaat kestävät aikaa!
2018 on juhlavuosi myös toisella tapaa. Pyry Lehtosella tulee 10 vuotta FANNin palveluksessa
täyteen ja Ari Mielosella 5 vuotta. Kiitos hyvien yhteistyökumppaneidemme ja valveutuneiden kuluttajien, jotka etsivät aidosti fiksuja ratkaisuja omiin kohteisiinsa, olemme mukavassa
tilanteessa nyt ja on hienoa lähteä uuteen vuoteen edistämään haja-asutusalueiden ihmisten jätevesien käsittelyä. Jatkossakin teemme sen tuotteilla, jotka ovat viimeisen päälle käyttäjäystävällisiä eikä kuluttaja joudu koekaniiniksi kun käyttökokemusta tuotteista löytyy. On
ilomme tarjota pitkäikäisiä ja ekologisia ratkaisuja heille, jotka eivät halua jäteveden käsittelystä harrastusta itselleen.

Rauhallista Joulua kaikille ja FANNtastista uutta vuotta!
Toivottaa FANN-myynti:
Ari Mielonen ja Pyry Lehtonen
Ota yhteyttä, autamme mielellämme
Ari 040 809 7311 | Pyry 050 350 5918 | myynti@fanngroup.fi
Olemme osa NEWS konsernia ja teemme tiivistä yhteistyötä sisaryhtiömme SKT Suomi Oy:n kanssa eli myös kiinteistöpumppaamo asioissa voit ottaa yhteyttä.
Pumppaamot tehdään periaatteella yksi pumppu joka paikkaan. Kuulostaa ehkä liian hyvältä, mutta totta se on. Käyttämämme pumpputekniikka on nimenomaan kiinteistöpumppuihin kehitetty ja siksi soveltuu monipuolisesti eri kohteisiin – oli sitten tasaista tai mäkistä.

