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WEBSHOP
Vi vill informera om vår nyutvecklade webshop.  
En hel del stora förändringar men samtidigt har vi bibehållt vår an-
vändarvänlighet. Här följer ett par exempel - 

I N F O
P N E U M A T I K  &  V A K U U M

www.airtec.se

Mappstrukturer / Produktkategorier 
Genom att enkelt navigera sig fram i en 
mappstruktur når man snabbt fram till önskad 
produkt / produktkategori.

Sökfunktioner
En kraftfull sökmotor gör att du kan leta på 
artikelnummer, benämningar eller fritext. 

Vid behov kan sökningar med avancerade 
inställningar användas.  
 
Tips! 
Ytterliggare en sökmotor är alltid tillgänglig i 
huvudmenyn var du än befinner dig.   

CAD-Filer 
Denna ikon visar att det finns en statisk CAD-fil 
tillgänglig, när man klickar på ikonen skapas 
CAD-filen i ditt valda CAD-format.  
Önskat format ställs in i höger arbetsfält 

Att observera!
Cylindrar, kolvstångslösa cylindrar och en del han-
teringsprodukter har ej statiska filer utan använ-
der sig av konfiguratorer. Ni klickar då på aktuell 
produkt och kommer in på artikelns egen sida, där 
hittar ni konfiguratorn och skapar korrekt diameter, 
slaglängd, fästen m.m
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PDF-filer 
Det går att söka sig fram till våra pdf-filer på flera sätt - i vår webshop 
på artikel, sökfunktionen i huvudmenyn. Samt genom att klicka på 
produkter i huvudmeny och klicka sig vidare till produktspecifikatio-
ner och produktkategori. 
 
Ni väljer helt enkelt den typ av sökning som ni gillar bäst och som 
underlättar för er. 

Välkommen till oss!

www.airtec.se


