
AIRTEC I N F O

Leveranssäkerhet
90% av våra ordrar skickas från oss samma dag 
Ett stort lager i Sverige medför att vi snabbt kan leverera till våra kunder 
Oavsett om det gäller standardprodukter eller special gör vi alltid vårt  
yttersta för att leveransen skall vara kunden tillhanda dagen efter. 
 
Vår kompetens och korta ledtider gör oss till en säker affärspartner med 
mottot ”Att överträffa kundernas förväntningar” 

AIRTEC finns representerat i mer än 35 länder vilket gör oss till ett bra 
alternativ även vid export

AIRTEC Pneumatic Sweden AB
Box 120, Gerfasts väg 6
SE-283 22 Osby
Telefon +46 (0)479 - 126 00
Telefax +46 (0)479 - 127 19

E-post mail@airtec.se
Internet www.airtec.se

Beställ vår 
produktöversikt!

Luft, tryck och rörelse - Kvalité för automatisering

Bästa möjliga partner gör skillnad

Pneumatik [Pnevvmati:k]
Ett svårt ord för något så lätt som luft 
Mer än 35-års erfarenhet, nya innovationer och en snabb kundsupport gör 
att vi hjälper Er att bygga Bästa möjliga maskiner

Pneumatik, Vakuum, Specialprodukter
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Produkter för  
Automation, Hantering

Bästa möjliga partner gör skillnad

CAD - Stöd
Konfiguratorer där du väljer! 
Vår ambition är att underlätta kontakterna med kund samt konstruktörer - 
mycket av detta infrias med vår medverkan på Solidcomponents  
 
Ni hittar våra konfiguratorer för CAD-ritningar på  
www.airtec.solidcomponents.com 
 
Cylindrar, Ventiler, Gripdon, Linjärenheter m.m 
Saknar ni något så ring oss!

Historia
1975 revolutionerade AIRTEC-ringen marknaden - en ny tätningsprincip 
som gjorde ventiler mer driftsäkra samt fick en kraftigt ökad livslängd.  
Nu mer än 30-år senare är det precis samma drivkraft som symboliserar 
AIRTEC - att skapa revolutionerande produkter


