70 22 44 40

MAIL@FLEXAIR.DK

LEVERANDØR AF
EFFEKTIV UDSUGNING!

KONTAKT OS I DAG FOR MULIGHEDER OG LØSNINGER
RING TIL OS PÅ TELEFON 70 22 44 40

WWW.FLEXAIR.DK

70 22 44 40

MAIL@FLEXAIR.DK

HVEM ER FLEXAIR?

WWW.FLEXAIR.DK

Flexair
CVR-nr 29617538
Højeste kreditværdighed

FLEXAIR ER ET HANDELS- OG
INGENIØRFIRMA DER BESKÆFTIGER SIG
MED PROJEKTERING, SALG & MONTERING
AF UDSUGNINGSLØSNINGER TIL DEN
DANSKE INDUSTRI
FlexAir blev etableret i 2004 og siden da har væksten været
stor og FlexAir blev i 2006 omdannet til et aktieselskab.
FlexAir er i dag et velkonsolideret firma med en sund
økonomi som alle år har leveret positive resultater. Vi ligger
vægt på at optræde ansvarligt og troværdigt, overfor såvel
kunder som leverandører.
Vi har salgskontor, lager og værksted i Ølstykke, beliggende
nord for Roskilde, samt salgskontor i Vejle, og er således
landsdækkende med konsulentbesøg for rådgivning og
tilbud.
Ligeledes har vi et omfattende netværk af montører der
sikrer at installationer samt service kan udføres inden for en
kort tidshorisont.

VI HAR MERE END 35 ÅRS ERFARING INDEN
FOR BRANCHEN
Vi betragter os selv som en kompetent og seriøs
samarbejdspartner der sætter kundens behov i fokus og vi
tilpasser vores løsninger til de aktuelle ønsker og krav.
Vi tilbyder optimale løsninger der sikre et bedre arbejdsmiljø
til gavn for jeres virksomhed og medarbejdere. Netop et
godt arbejdsmiljø er med til at give gode og stabile
medarbejdere – og dermed minimere omkostningerne til
f.eks sygefravær og nedetid på produktionsudstyr.
FlexAir arbejder med alle former for udsugning indenfor
industri og værksteder og vi besidder stor erfaring og har
medarbejdere med mere en 35 års erfaring inden for
branchen.
Går De i tanker om at investere i udsugningsanlæg er De
naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Vi kommer
gerne på et uforpligtende konsulentbesøg, i hele landet, og
afgiver efterfølgende et oplæg og tilbud på en løsning
tilpasset netop Deres virksomheds behov.

KONTAKT OS I DAG FOR MULIGHEDER OG LØSNINGER
RING TIL OS PÅ TELEFON 70 22 44 40

70 22 44 40

MAIL@FLEXAIR.DK

HVAD TILBYDER FLEXAIR?

WWW.FLEXAIR.DK

Flexair
CVR-nr 29617538
Højeste kreditværdighed

Vi er specialiseret i udsugningsløsninger der er målrettet industri, produktion og værksteder. Vores dygtige og
kompetente medarbejdere har alle stor erfaring og ekspertise, som vi stiller til rådighed for vores kunder. Vores
løsninger er gennemtænkte og ofte skræddersyede, og vi har arbejdet inden for en lang række af
industrier og værksteder i hele Danmark. Vores engagement fra analyse, projektering og til afsluttet installation og
opstart gør os til en ledende leverandør af udsugningsløsninger på det danske marked.
Klik på nedenstående produktområder for at få mere viden og komme direkte til vores hjemmeside!

CENTRALE STØVSUGERANLÆG

RUMVENTILATION /
VARMEGENVINDING

SKYDESPJÆLD

INDUSTRISTØVSUGERE

SPÅNSUGEANLÆG

SVEJSEUDSUGNING /
PUNKTSUGEARME

UDSUGNINGSANLÆG

VENTILATORER

AFSUGNING AF
UDSTØDNINGSGASSER
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Vi arbejder med virksomheder inden for alle typer af industri og værksteder. Typen af udsugning kan variere,
men omfatter alt fra centrale støvsugeranlæg, spånsugeanlæg og ventilationsanlæg til punktudsugning og ventilatorer.
Få opgaver er for store og ingen er for små, så kontakt os trygt for nærmere drøftelse om løsninger og muligheder vi tilbyder.
Vi er gennem årene blevet vist tillid fra en lang række af Danmarks virksomheder, og nedenfor er blot et udvalg af disse.
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VI KOMMER GERNE PÅ ET UFORPLIGTENDE
KONSULENTBESØG, I HELE LANDET, OG FOR
UFORPLGTENDE DRØFTELSE OG TILBUD PÅ EN
LØSNING TILPASSET NETOP JERES BEHOV.

KONTAKT OS ALLEREDE I DAG!
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