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Dostarczamy pneumatykę od 2004 roku

www.air-com.pl

serwis

https://air-com.pl/
http://bit.ly/2Tes3i3
http://bit.ly/2Tes3i3
http://www.air-com.pl
https://air-com.pl/g/sprezarki-i-kompresory
https://air-com.pl/g/silowniki-pneumatyczne
https://air-com.pl/g/narzedzia-reczne-i-pneumatyczne
https://air-com.pl/g/reduktory-filtry-manometry
https://air-com.pl/g/zawory-bezpieczenstwa-zawory-elektrozawory
https://air-com.pl/g/reduktory-filtry-manometry
https://air-com.pl/g/zlaczki-wtykowe-i-skrecane
https://air-com.pl/g/przewody-rury-opaski
https://bazawiedzy.air-com.pl/serwis-wynajem-sprezarek-air-com-pneumatyka/
http://bit.ly/39hxW3s
https://bazawiedzy.air-com.pl/tagi/instalacje-pneumatyczne/
http://bit.ly/39hgpIN
http://bit.ly/2vmVcyF
http://bit.ly/2I7wWTQ
http://bit.ly/3clRZzO
http://bit.ly/39ghzEy
http://bit.ly/3clRZzO
http://bit.ly/2TvPYZm
http://bit.ly/2TcY7CU
http://bit.ly/39fLMn9
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Szanowni Klienci i Partnerzy,
Nasza historia rozpoczęła się 21 maja 2004 r. 
Mając jasny cel z każdym rokiem rozwijaliśmy 
asortyment produktów. W szybkim czasie naszą  
domeną stały się usługi. Ich zakres stale się 
powiększał, bo tego oczekiwali nasi klienci 
oraz partnerzy handlowi. Dzisiaj jesteśmy jed-
nym z liczących się na polskim rynku dystry-
butorów elementów i urządzeń pneumatyki 
siłowej wiodących marek. Jesteśmy dostępni 
w całej Polsce. Do Państwa dyspozycji są tak-
że mobilni doradcy techniczno-handlowi.

Marka Air-Com Pneumatyka - Automa-
tyka to synonim doświadczenia i wiedzy, 
za którą stoi grupa doradców technicz-
no-handlowych, serwisantów, inżynierów 
oraz specjalistów produktowych. Wiedzą 
o tym nasi Klienci, dlatego chcemy dzie-
lić się naszymi kompetencjami także z Pań-
stwem,  by skutecznie realizować bieżące  
i długoterminowe potrzeby. Serdecznie za-
chęcamy do lektury naszej oferty.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Oskroba, Marcin Temperowicz
właściciele firmy Air-Com Pneumatyka-Automatyka

https://air-com.pl/
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Co nas wyróżnia i za co doceniają nas klienci?

Doświadczenie  
i wszechstronność

Sklep
internetowy

Jesteśmy firmą o profilu sprzeda-
żowo - produkcyjno - usługowym. 
Nad sprawną realizacją zamówień 
czekaj ponad 50. osobowy zespół; 
wśród nich doświadczeni han-
dlowcy oraz kadra inżynierska.

Ważnym wsparciem dla naszych 
klientów okazał się uruchomiony 
jesienią 2017 r. sklep internetowy 
www.air-com.pl. Zarejestruj się  
i uzyskaj dostęp do komponentów 
kluczowych marek z szybkim ter-
minem dostaw.

Jesteśmy tam,  
gdzie Twoja firma
Pierwszy oddział firmy powstał w 
2013 roku. W 2020 r. nasi mobil-
ni doradcy techniczno-handlowi 
pojawili się w Szczecinie, Toruniu i 
Bydgoszczy.

Najszerszy asortyment 
na polskim rynku
400 000 tys. komponentów w kil-
kunastu kategoriach i własny ma-
gazyn - takie są fakty. Doceniają 
to nasi klienci i partnerzy w wielu 
branżach.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem
To miejsca w których dzielimy się ekspercką wiedzą produktową oraz naszymi realizacjami w przy-
stępny sposób. Pokazujemy jak pneumatyka wspiera realizację celów w różnych branżach.

Z pomocą filmów poradnikowych, instruktaży i prezentacji chcemy 
przybliżyć atrybuty poszczególnych rozwiązań.

W niestandardowy sposób przybliżamy oferowane przez nas produkty. 
Publikujemy ciekawostki pneumatyczne.

Baza Wiedzy Air-Com Pneumatyka to największy w Polsce internetowy 
serwis specjalistyczny poświęcony pneumatyce. Publikujemy materiały 
o różnorodnej formie: filmy, poradniki, instruktaże, tabele i wymiary, ga-
lerie zdjęć. Sprawdź!

Raz w miesiącu w Twojej skrzynce mailowej znajdzie się wiadomość, a w 
niej unikalna treść poradnikowa. Z nami jesteś na bieżąco!Newsletter

https://air-com.pl/
http://bit.ly/2TzpE0e
https://www.youtube.com/channel/UCgD2IR6g1aBhwrruYO0fHMg
https://www.facebook.com/aircom.pneumatyka/
https://bazawiedzy.air-com.pl/
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Regeneracja siłowników

Audyt sprężonego powietrza

Przed realizacją zamówienia analizujemy zakres 
powstałych uszkodzeń i potencjalnej regene-
racji. W dalszej kolejności prowadzimy napra-
wę siłowników, która może objąć wymianę  
tłoczyska i uszczelnień, rur cylindrowych, czysz-
czenie podzespołów, smarowanie siłownika.  
Każdą naprawę kończy test siłownika na spe-
cjalnym stanowisku, wyposażonym w automa-
tyczną procedurę testową.

Nieszczelność w instalacji sprężonego powie-
trza wielkości 5 mm to utrata przez dobę na-
wet 2 m3 sprężonego powietrza - najdroższe-
go nośnika energii w przemyśle. Aby zapewnić 
efektywność instalacji pneumatycznych nasi 
specjaliści realizują usługi diagnostyczne.

Jako dystrybutor produktów firm Walther-Pilot, 
GRACO, WIWA, Wagner realizujemy gwaran-
cyjny i pogwarancyjny serwis pomp pneuma-
tycznych do lakieru, transferu kleju, silikonu, 
farb i lakieru. Skontaktuj się z nami by poznać 
szczegóły.

Produkcja siłowników w 24 h
Sami produkujemy siłowniki pneumatyczne 
tłoczyskowe i beztłoczyskowe, dwustronnego  
i jednostronnego działania. Naszą specjalnością 
stały się realizacje na indywidualne zamówienie 
klienta

Regeneracja pomp  
lakierniczych

Nasze usługi

Jak robimy siłowniki? Zeskanuj 
smartfonem kod QR i zobacz nasz 
film na kanale YouTube

https://air-com.pl/
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Usługi serwisowe
Dział serwisu świadczy wszelkiego rodzaju usłu-
gi związane z obsługą sprężarek śrubowych, 
tłokowych, filtrów, separatorów woda-olej 
większości producentów na rynku. Podejmuje-
my modernizacje i rozbudowę kompresorowni.

Prowadzimy szkolenia z pneumatyki i pro-
jektowania układów dla klientów firmy  
i Służb Utrzymania Ruchu. Dużym atutem  
naszych szkoleń są praktyczne zajęcia montażu  
z wykorzystaniem stanowiska dydaktycznego.

Wynajem kompresorówInstalacje pneumatyczne

Szkolenia produktowe

Wykonujemy kompleksowo instalacje pneuma-
tyczne: od projektu, poprzez dobór urządzeń, 
montaż, przygotowanie dokumentacji i ser-
wisowanie. Specjalizujemy się w wykonywa-
niu rurowych instalacji sprężonego powietrza  
z różnych materiałów.

W sytuacji, w której pojawia się szybkie zapo-
trzebowanie na sprężone powietrze oddajemy  
do dyspozycji klientów sprzęt renomowanych 
producentów o mocy do 55 kW. Usługa wynajmu  
zawiera transport oraz instalację kompresorów 
i sprężarek na miejscu.

Zeskanuj kod QR. Poznaj zakres 
usług i nasze realizacje

https://air-com.pl/
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Sprężarki i kompresory Zbiorniki ciśnieniowe

Siłowniki pneumatyczne, 
amortyzatory Ace,  

elementy podciśnienia

Spusty kondensatu

Złączki pneumatyczne  
wtykowe, złączki  

pneumatyczne skręcane

Poznaj naszą ofertę produktową
Ponad 400 000 tys. komponentów zgrupowaliśmy w kilkunastu kategoriach 
produktowych. Poniżej poznaj kilka z nich. Cała oferta dostępna jest w sklepie 
internetowym www.air-com.pl

Reduktory,  
manometry, filtry

Zawory bezpieczeństwa,  
zawory pneumatyczne,  

Elektrozawory

Zawory kulowe Systemy aplikacji  
lakierniczych

https://air-com.pl/
https://air-com.pl/g/sprezarki-i-kompresory
https://air-com.pl/g/zbiorniki-cisnieniowe
https://air-com.pl/g/silowniki-amortyzatory-ace-elementy-podcisnienia
https://bazawiedzy.air-com.pl/tagi/kondensat/
http://bit.ly/3aofq9J
https://air-com.pl/g/reduktory-filtry-manometry
https://air-com.pl/g/zawory-bezpieczenstwa-zawory-elektrozawory
https://air-com.pl/g/zawory-kulowe
https://air-com.pl/g/systemy-aplikacji-lakierniczych-i-klejowych
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Siedziba główna firmy Air-Com 
Pneumatyka-Automatyka
ul. Wrocławska 41
55-095 Długołęka k. Wrocławia

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Nasze oddziały oraz doradcy mobilni

Dział Handlowy
+48 71 799 45 81
biuro@air-com.pl

Bielsko-Biała
+48 502 470 530

Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 25e
+48 510 873 099
+48 512 181 760
+48 789 405 826
biuro.sosnowiec@air-com.pl

Kielce
ul. Sandomierska 237A
+48 797 663 750
+48 798 230 882
+48 517 618 338
biuro.kielce@air-com.pl

Warszawa
+48 503 957 313

Pomorze
+48 690 120 193

Rzeszów
+48 507 971 863

Łódź
+48 514 190 147

Poznań
ul. Starołęcka 7
+48 798 288 273
+48 514 786 190
biuro.poznan@air-com.pl

Częstochowa
+48 503 106 479

Dział Serwisu
+48 508 564 369

+48 503 106 449
serwis@air-com.pl

Dział Szkoleń
+48 517 618 338
szkolenia@air-com.pl

Dział Instalacji  
Pneumatycznych
+48 503 106 429
instalacje@air-com.pl

Szczecin
+48 507 680 920

Toruń/Bydgoszcz
+48 507 971 833

Dział ecommerce
+48 509 714 555

ecommerce@air-com.pl

https://air-com.pl/
https://goo.gl/maps/rW9mUbAWYZwDqztr6
tel:+48 71 799 45 81
mailto:biuro@air-com.pl
https://goo.gl/maps/552YGfnvNvzm5TFo6
https://goo.gl/maps/SsTnANWrYSAa9oR6A
tel:+48 510 873 099
tel:+48 512 181 760
tel:+48 789 405 826
https://goo.gl/maps/2RJLSNumJM7KUw189
tel:+48 797 663 750
tel:+48 798 230 882
tel:+48 517 618 338
mailto:biuro.kielce@air-com.pl
tel:+48 503 957 313
tel:+48 690 120 193
https://goo.gl/maps/m1ZPvR7xXjeVqR5f6
tel:+48 798 288 273
tel:+48 514 786 190
mailto:biuro.poznan@air-com.pl
tel:+48 503 106 479
tel:+48 508 564 369
tel:+48 503 106 449
mailto:serwis@air-com.pl
tel:+48 517 618 338
tel:+48 508 564 369
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Marki dostępne w naszym sklepie:

Niniejszy produktowo-wizerunkowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów 
prawnych. Zawarte w powyższym folderze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych produktów.

Aktualizacja folderu: lipiec 2020 r.

Odwiedź nas

Zeskanuj smartfonem kod QR by dopisać się  
do listy odbiorców newslettera

lub wejdź na stronę: bazawiedzy.air-com.pl/newsletter

https://air-com.pl/
http://bit.ly/2PCo0K4
https://www.youtube.com/c/AirComPLPneumatykaAutomatyka
https://air-com.pl/
https://air-com.pl/customer/user/registration
http://bit.ly/2PCo0K4
https://www.facebook.com/aircom.pneumatyka/
https://www.linkedin.com/company/air-com-pneumatyka-automatyka/
https://www.youtube.com/channel/UCgD2IR6g1aBhwrruYO0fHMg

