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Frostab investerar

                                                       

Frostab är ett familjeföretag som specialiserat sig på att sälja, köpa och vidareförädla det bästa som den
norrländska naturen har att ge. Bland Frostabs produkter finns delikatesser gjorda av ren- och älgkött, fisk
samt bär. För att trygga sitt varumärke har nu Frostab investerat i en röntgenutrustning

För att kunna finna eventuella föroreningar i bär och där i genom trygga sitt varumärke har nu familjeföretaget Frostab
gjort denna investering.

- I ett led att ytterligare trygga våra produkter har vi gjort den här satsningen säger Anders Vestin, VD på
familjeföretaget Frostab

Örebroföretaget Teltek AB fick förtroendet att leverera Frostabs röntgenutrustning.

Frostab är ett familjeföretag som specialiserat sig på att sälja, köpa och 
vidareförädla det bästa som den norrländska naturen har att ge. 
Bland Frostabs produkter finns delikatesser gjorda av 
ren- och älgkött, fisk samt bär.
För att trygga sitt varumärke har Frostab nu 
investerat i en röntgenutrustning.

För att kunna finna eventuella föroreningar i bär har nu 
familjeföretaget Frostab gjort denna investering.

- I ett led att ytterligare trygga våra produkter har vi nu gjort den här satsningen 
säger Anders Vestin, VD på Frostab i Arvidsjaur.

Örebroföretaget Teltek AB fick förtroendet att göra den här affären med Frostab.

FROSTAB INVESTERAR
Örebro 170511

Frostab är ett familjeföretag som specialiserat sig på att sälja, köpa och 
vidareförädla det bästa som den norrländska naturen har att ge. 
Bland Frostabs produkter finns delikatesser gjorda av 
ren- och älgkött, fisk samt bär.
För att trygga sitt varumärke har Frostab nu 
investerat i en röntgenutrustning.

För att kunna finna eventuella föroreningar i bär har nu 
familjeföretaget Frostab gjort denna investering.

- I ett led att ytterligare trygga våra produkter har vi nu gjort den här satsningen 
säger Anders Vestin, VD på Frostab i Arvidsjaur.

Örebroföretaget Teltek AB fick förtroendet att göra den här affären med Frostab.
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