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AESSEAL SWEDEN AB

SEALING THE WORLD
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AESSEAL GÖR
DET MÖJLIGT
Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av
några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva var det nödvändigt att kunna påvisa klara konkurrensfördelar med de egna produkterna. Nu många år senare visar vår
årliga expansionstakt på 25 procent att våra rekommendationer och
produkter fungerar, samt att AESSEAL är en stark aktör på marknaden.
AESSEAL tillhör världens största företag inom utveckling och tillverkning av tätningar och packningar för industrin. Företaget finns representerat i alla världsdelar och har ca 50 egna bolag samt 150 distributörer i världen. Vi har egen representation i Sverige under namnet
AESSEAL Sweden AB.
Företaget startade i England och var först i branschen att bli certifierat enligt ISO och innehar idag certifiering enligt ISO 9001 samt
ISO 14001.
Vår verksamhet innehåller mycket mer än leverans av högklassiga
produkter. Se oss som en rådgivare och samarbetspartner med
fokus på en uppgift – att lösa våra kunders behov och problem,
snabbt och kostnadseffektivt.
Även utbildning är en viktig del i det produktsortiment vi erbjuder
våra kunder. Här finns olika nivåer och inriktning, på plats eller via
Internet. Bara att välja det som passar bäst.

AESSEAL utvecklar, tillverkar och säljer
mekaniska plantätningar, flänspackningar,
boxpackningar, flödeskontrollenheter,
tanksystem samt kompensatorer.
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DEN
GYLLENE VÄGEN
En uppgift kan lösas på många olika sätt. Ett sätt är att köpa
det dyraste och bästa som finns för att vara säker på att det
löser problemet. Ett annat är att se till billigare lösningar och
hoppas att det ska fungera.
På AESSEAL har vi ett annat sätt att närma oss problemet och
det är här vår kunskap och erfarenhet kommer in. Det finns
alltid en optimal lösning och vi ger oss inte förrän vi har hittat
den. Genom att välja rätt teknisk nivå skapar vi ekonomiska
fördelar för våra kunder.
Redan vid inköp av en produkt från oss ska sparprocessen
börja. Vi visar hur det kan åstadkommas och hur snabbt ni
tjänar ihop en affär med oss. Det handlar inte om några
glädjekalkyler, här handlar det om konkreta besked. Håller
det vi rekommenderar inte måttet så tar vi vårt ansvar och
rättar till det på vår bekostnad.
Vår målsättning och det vi lever efter är att våra produkter och
vår service ska vara så bra att ingen ska behöva söka efter
andra packnings- och tätningsleverantörer.

Våra kunder är kommuner, pappersbruk, vattenreningsverk, kraftverk, kärnkraftverk, pumpreparatörer, tillverkande
industrier, med flera.
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Mekaniska tätningar – vi tillverkar alla tätningar på marknaden,
från den minsta till den största. Närmare 20 000 artiklar i lager.
Vår verkstad renoverar samtliga fabrikat.

LabTecta™ – lagerskydd som går att reparera. Vi tillverkar 9 olika
modeller i alla storlekar från 16 till 800 mm.

Boxpackningar – vi tillverkar allt från standard till kundanpassade
flätor. Stor leveranskapacitet, alltid mer än 11 ton på lager.

Flänspackningar – vi lagerför allt från enklaste fiberpackning
till den finaste spirallindade packningen. Måttanpassning enligt
önskemål.

Flödesmätare – flera flödesområden mellan 0,5 till 50 liter/min,
med elektronisk övervakning. Alla inre delar i syrafast stål.

Aesseal har troligtvis det största lagret av
produkter till försäljning inom branschen.
Vi lagerför ett komplett utbud av fulländade
komponenter för en global marknad genom
54 bolag i 32 länder.
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TRYGGHET
TILL RÄTT PRIS
Dagligen ser vi ett scenario ute hos våra kunder som vi inte kan
acceptera med vårt synsätt. Att företagen har köpt in onödigt
dyra produkter. Det är här vi kommer in som experter med vår
rådgivande funktion. Ju tidigare vi kan komma in i behovsprocessen, desto större nytta kan vi göra.
Personalen som arbetar på företaget har mångårig erfarenhet
från branschen och kan produkterna och behoven utan och innan.
Till vår hjälp har vi en central utvecklingsavdelning som alltid ser
möjligheter och tar fram nya produkter som svarar upp mot alla
de krav som kontinuerligt uppstår.
Uppstår ett behov så tillsätter AESSEAL en arbetsgrupp med uppgift att lösa olika frågeställningar. Vad är bra med de produkter
som finns idag och vad är mindre bra? Vad behöver vi utveckla för
att lösa uppgiften? Resultatet blir den mest tekniskt avancerade
produkten på marknaden till bästa pris.
Genom att leda utvecklingen skapar vi vår väg till framgång.

Vi servar och renoverar alla tätningar
på marknaden, samt reparerar pumpar i
egen verkstad och ute på fältet.

AESSEAL är certifierat enligt
ISO 9001 samt ISO 14001.
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VI TÄCKER BEHOV
I HELA LANDET
AESSEAL fungerar som en nära samarbetspartner
till industrin. Våra konsulter tar fram rätt produkter
till våra kunder samtidigt som de utför service och
renoveringar. Ringer en kund och behöver hjälp så
tar vi hand om det på en gång.

Sundsvall
Region norr

AESSEAL Finland OY
Muurame, Finland.
Telephone: +358 1433 845 00
AESSEAL Danmark A/S
Køge, Denmark.
Telephone: +45 56 64 14 00

Karlstad
Region mitt väst

AESSEAL Sweden AB
Stockholm, Sweden.
Telephone: +46 (0)8 556 028 70
Distributör

Stockholm
Huvudkontor/lager

Norrköping
Region mitt öst

Varberg
Region syd

AESSEAL Sweden AB, Ljusslingan 28, 120 31 Stockholm
Tel: 08-556 028 70, Fax: 08-25 44 70
E-post: kundservice@aesseal.se, Hemsida: www.aesseal.se
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