
AXS NORDIC AB

Gör entré med oss



Vi utgår alltid från våra kunders  
förutsättningar och behov. Alla vi  
som jobbar på AXS är här för att  
ge dig som kund trygghet genom  
hela projektet. Vi guidar dig till rätt  
produkt, i rätt utförande, från rätt  
leverantör med rätt prissättning  
och rätt leveransdatum. Idén är  
enkel, vi ger dig som kund ett bra 
helhets erbjudande, det betyder inte 
bara att vi erbjuder bra produkter,  
vi bemöter dig på bästa möjliga sätt 
och delar med oss av vårt kunnande 
och erfarenhet.

Vår
affärsidé
är enkel



Affärsområden

Lås & Säkerhet

Dörrautomatik

CCTV

Glas



Logistiktjänster

Support

EDI

Littra / projekt-
packning 

Utbildningar

Butik

Glasprojektering

Webbshop

Hämtdiskar

Tjänster



Vi är mycket stolta över vårt företag 
och alla medarbetare som gör sitt 
yttersta för våra kunder. Tack vare 
dem har vi två år i rad blivit utsedda 
som DI Gasellföretag och även vunnit 
pris som årets utvecklingsföretag i 
Härryda kommun.

Man ska vara stolt

Med ett modernt anslag och en inbjudande  
presentation där man visar stolthet över sin  
personal och det som företaget producerar, så 
utses AXS Nordic till årets utvecklingsföretag  
i Härryda. Företaget har gjort en imponerande  
förflyttning de senaste åren med en stadig ökning 
av omsättningen med bibehållen lönsamhet. De 
har skapat en stabil ekonomisk grund för att 
utvecklas och ta nya marknadsandelar.

Gasell 2019 och 2020
För att utses till Gasell måste företaget  
uppfylla en rad kriterier. Dessutom görs  
en helhetsbedömning av bolaget där  
ytterligare parametrar som visar på sund  
verksamhet vägs in.



Gör entré med oss
031-780 59 00
08-607 30 05

info@axsnordic.com
axsnordic.com

Varför AXS?

• Vi är engagerade och lösningsorienterade
• Vi skapar personliga relationer
• Vi har kunniga medarbetare
• Vi erbjuder support
• Vi kan designa och bygga din butik
• Vi erbjuder projektpackning (littra)
• Vi skapar din logistiklösning
• Vi finns på plats i Göteborg & Stockholm
• Vi har 12000 lagerartiklar från 100 olika varumärken 

Vill du veta mer?


