
VENTILER & INSTRUMENT



Välkommen till en av Sveriges ledande  
leverantörer av ventiler och instrument.

Som ett fristående familjeföretag, grundat 1949, kan vi ta våra egna beslut och fokusera på långsiktighet. Vi gör det för att vi vet att det 

gynnar både våra kunder och oss själva. Idag levererar vi produkter till Sveriges ledande processindustrier, verkstads- och OEM-företag. 

Med det följer krav på att vi som leverantör ska kunna garantera kontinuitet, driftsäkra produkter, hög leveranssäkerhet och en väl  

fungerande after sales-support.  Man ska kunna lita på Axel Larsson - idag, imorgon och om tio år.

Vi har valt att koncentera vårt produktprogram på produkter i och kring rörsystem. Här har vi sedan lång tid en mycket stark  

ställning, som vi ska se till att ytterligare förstärka i framtiden genom ett långsiktigt samarbete med våra kunder och de tillverkare vi 

representerar. Bland de agenturer vi arbetar med inleddes många samarbeten redan på 1950-, 60-, 70- och 80-talet, vilket gör att våra 

kunder kan känna stabilitet och förtroende både för vårt kunnande och våra produkter.

LÅNGSIKTIGHET   u



Ett nära samarbete för bättre lösningar.

Den personliga försäljningen, mötet med våra kunder i olika industriella miljöer, har en central roll i vår verksamhet. Därför har vi 

valt att ha många regionala kontor, för att ha en så god lokal kännedom som det är möjligt.

Närhet bygger också på starka personliga relationer till våra kunder.  Vi har idag en mycket erfaren organisation, med kunniga med-

arbetare som varit verksamma i branschen under lång tid. På så sätt har vi byggt upp ett mycket stort kontaktnät, ett brett applika-

tionskunnande och möjlighet att lösa de mest skiftande problem hos våra kunder. Genom att fungera som en aktiv partner till våra 

kunder kommer också önskemål om förmonterade enheter, tester, kundunik märkning, certifikats-hantering, e-handel och dokumen-

tation på olika språk. Allt detta kan vi hantera på vårt huvudkontor, där vi har ett omfattande lager, montageverkstäder och all den 

backoffice support som krävs för svara upp mot marknadens krav.

     

På samma sätt arbetar vi nära de tillverkare vi representerar. Genom en kontinuerlig återföring av information från våra kunder och 

medarbetare, kan vi tillsammans utveckla både produkternas egenskaper och leveranssäkerheten. En dialog som gynnar alla parter.

NÄRHET   u



Vi letar alltid efter möjligheter till 
förbättringar, på alla områden.
 

Att arbeta med ständig förbättring är en naturlig del av vår vardag. Förbättrad kundservice, kompetensutveckling av våra  

medarbetare, kraftfullt IT-stöd, effektiv lagerstyrning, rationell dokumentionshantering och mycket annat. En kontinuerlig  

förnyelse av vårt produktprogram, inom ramen för en långsiktig produktstrategi, är också en avgörande förutsättning för att  

lyckas.  Att kunna erbjuda ett heltäckande produktprogram inom ventiler och instrument är ett viktigt argument för våra kunder,  

då det innebär att vi kan erbjuda de bästa tekniska lösningarna i varje enskilt fall, med kompletta kundanpassade leveranser.

Välkommen till Axel Larsson - ventiler och instrument till svensk industri.

STÄNDIG FÖRBÄTTRING   u



Vårt huvudkontor och lager finns i egen fastighet i Upplands  

Väsby, strax norr om Stockholm.  Försäljningskontor finns i 

Göteborg, Motala, Karlstad, Falun och Skellefteå.

STOCKHOLM GÖTEBORG MOTALA KARLSTAD FALUN SKELLEFTEÅ Fö
rb

eh
ål

l f
ör

 te
kn

isk
a 

än
dr

in
ga

r u
ta

n 
av

ise
rin

g

Telefon 010-455 97 00  •  sales@axel-larsson.se  •  www.axel-larsson.se


