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Aviation and Survival Support (A-SS), grundades 2003, är ett erkänd
distributör och har under de senaste åren gått in på marknaden för rädd-
ningstjänster. 

 
Sedan vårat inträde i brand- och räddningsindustrin (2017) har vi redan
etablerade oss som en trovärdig partner.

Vi har bland annat lanserat egna produktlösningar inom kläder (LYNX)
och kommunikation. Vårt engagemang har gett oss en snabbt växande
kundbas, från norr till söder, och långsiktiga samarbetsavtal med flera
leverantörer och tillverkare.

Observera att detta inte är en komplett portfölj,
så om du inte kan hitta exakt vad du letar efter, bara
Kontakta oss.

Vårt mål är att vara en seriös och långsiktig partner med huvudfokus på
service, support och teknisk kunskap.

Vi kommer alltid att hålla kunden i fokus och arbeta tillsammans för att säkerställa
den mest optimala logistiken, den tekniska och operativa lösningen

“
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Material:
• Ytterfoder Kermel CoreFX
• Membran från Norafin
• Innerfoder 3D stickad struktur 

av Aramid och viskose

Godkännanden:
• SOLAS:2010
• EN 469: 2005+ A1: 2006/Xf2 Xr2 Y1 Z2

Storlekar:
• S-3XL

SOLAS INTERVENTION

VALIANT 770/775
RÖKDYKARSTÄLL

LYNX 777
RÖKDYKARSTÄLL

Storlekar:
• XS – 4XL, samt Extra Short, Short, 

Regular, Tall, Extra Tall og 2xTall
• Egna storlekar för dam - totalt 48 

storlekar
• Totalt 96 storlekar

Godkännanden:
• EN 469:2020
• EN ISO 13688:2013

• Brandsäkert plagg med två lager aramid värmeisole-
ringsbarriär. Andas. Yttre skal behandlat med 
vattenavvisande yta.

• Stående krage med kardborreband för att skydda 
nacken

• Främre dragkedja, under stormklaff

Material:
• Ytterfoder Kermel CoreFX
• Membran från Norafin
• Innerfoder 3D stickad struktur 

av Aramid och viskose

Storlekar:
• XS – 4XL, samt Extra Short, Short, 

Regular, Tall, Extra Tall og 2xTall
• Egna storlekar för dam - totalt 48 

storlekar
• Totalt 96 storlekar

Godkännanden:
• EN 469:2020
• EN ISO 13688:2013

*Denna dräkt är speciellt designat för användarna i Norge. 
Dvs att den uppfyller de norska kraven på godkännande.
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Material:
• Mörk marinblå av Nomex och 

kevlar - 185 gram
• Kontrastdelen är bomull och
• polyster - 320 gram
• Meta och Para Aramid

Godkännanden:
• BS EN ISO 13688:2013
• BS EN 1149-5:2018 
• BS EN ISO 20471:2013+A1:2016
• BS EN ISO 11612:2015• BS EN 343:2019
• BS EN 16689:2017 

APOLLO RÄDDNINGSSTÄLL

LYNX 40 - RÄDDNINGSSTÄLL

DEFENDER WILDLAND
SKOGSBRANDSTÄLL

Godkännanden:
• EN 20471:2013/A12016 klass 2
• EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1
• EN 469:2005
• ISO 013688:2013

Storlekar:
• Standard: 48-62
• Special: 46+64+66
 
Färg:
• Svart och Hi-Vis Gul

Storlekar:
• XS - 4XL
• Extra Short, Short, Regular, Tall, Extra Tall, 2X Tall
• Totalt 96 storlekar, passar på dam och herr

Godkännanden:
• BS EN ISO 13688:2013 
• BS ISO 16073-3:2019
• BS EN ISO 15384:2020
• BS EN 1149-5:2018
• EN 1149-3:2004 

Storlekar:
• XS - 4XL
• Extra Short, Short, Regular, Tall, Extra Tall, 2X Tall
• Totalt 96 storlekar, passar på dam och herr

Färg:
• Marinblå, röd och gul (Inte Hi-Vis)

Färg:
• Gul och marinblå
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• IP67, ATEX Cat. 1 Zon 0

• Längd 15,6 cm

• 19 timmar

Standard
• F2A HI3 CI SRA CR1

Material
• Gore-Tex – Extended Comfort Footwear
• Cambrelle
• Fullkornsläder

Sul teknologi
• Ergonomisk inne sula
• Standard inne del 
• Nitril

• 96% Filtrering

• Effektiviteten förbättras genom upprepad tvättning

• Exceptionell andningsförmåga

• Yttreskal över hjälmen

PELI 3315 ATEX LED

ALFA BRANN STÖVEL GTX

PARTICULATE FLASH HOOD

• 3-lager quiltad komposit

• Nano flex partikelbarriär mellan lager

• Låg ljudnivå

• EN 13911:2017

Andra funktioner
• Tå skydd
• Mjuk trampdyna
• Stålhätta
• Skärbeständig (20m/s)

Vikt
• 1415 g pr sko/stövel (EU 42)

Tillgängliga storlekar
• EU 36-48

• IP67 Zon 0/20

• Vikt 60 gram inkl batteri

• Längd 14,5cm Diameter 2,5cm

• Batteri – 2 stk LR03 AAA

ADALIT L-1 ATEX



Standarder:
• EN 388:2016
• EN 420:2011
• CE- godkännanden

Storlekar:
• 6 - 13

• Chaps, speciellt utvecklad i samarbete 
med räddningstjänsten, där du snabbt 
behöver få på ett skärskydd utanpå 
befintligt ställ

• EN 381, skyddsnivå 2 (=24 m/s), design A. 
Midja och ben klickas enkelt ihop med 
spännet. Skal av flamskyddshämmande 
material

• EN ISO 13688:2013

• EN ISO 11612:2015

• A1+A2B1C1F1, EN 1149:2018

• EN 13911:2017

• CE-märkning

STIHL MOTORSÅGSBYXA

BALACLAVA
• Produkten är certifierad för 60 graders tvätt

• Torktumlare 50 grader

• Vikt 225 g/m2

Teknisk data
• Storlek One Size (54)
• Skyddsklass Klass 2
• Passform Wide Fit
• Tvättinstruktioner medföljer plagget
• Färg: Grå
• Storlek: Unisex

• Skärbeständig
• Skydd mot kyla och värme
• Vattenavvisande
• Extra inre skydd för bättre 

skydd vid användning av rep

MoG TEKNISK HANDSKE
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Godkännanden:
• EN 443:2008 (Hjelm)
• EN 14458:2018 (Visir)
• MED/SOLAS Godkänd

Storlekar:
• 52 - 64 cm

FIRE COMPACT -RÖKDYKARHJÄLM

FIRE 05 - RÖKDYKARHJÄLM

Vikt:
• 1,470g ± 30g (Standardutrustning utan tillbehör)

Färger tillgängliga:
6 standard farger
• Blå
• Röd
• Gul

Godkännanden:
• EN 443:2008 (strukturell brandräddning)
• EN 14458:2004 (Visir)
• EN 166:2001 (Glasögon)
• MED/SOLAS  Godkändt

Storlekar:
• 52 - 64 cm

Vikt:
• 1,165g ± 30g (Standardutrustning utan tillbehör)

Färger tillgängliga:
• 6 standard färger
• Blå
• Röd
• Gul

Denna helt nya rökdykarhjälm används redan
på brandstationer runt om i Norge!

• Vit
• Photo Luminescent
• HV Gul

• Vit
• Photo Luminescent
• HV Gul



FOX 12 - TEKNISK HJÄLM

Godkännanden:
• EN 1647:2014 (Skogsbrand)
• EN 16473:2014 (Teknisk brandrädding)
• EN 397:2013 (Industriellt skydd)
• EN 12492:2012 (Bergsklättring)
• EN 443:2008 (Villabrand)

Storlekar:
• 52 - 64 cm

Färger tillgängliga:
• Blå
• Röd
• Gul
• Chrome

• Svart
• Orange
• Vit

*Perfekt för alla typer av räddning!

MP1 PROFFESIONAL - TEKNISK HJÄLM

Godkännanden:
• EN 16471:2014 (Skogsbrand)
• EN 16473:2014 (Teknisk brandrädding)
• EN 12492:2012 (Bergsklättring)
• EN 1385:2012 (Kanot)
• EN 166:2004 (Glasögon)
• EN 14458:2004 (Visir)
• MED/SOLAS Godkänd

Storlekar:
• 52 - 64 cm

Vikt:
• 790g ± 30g (Standardutrustning uten tillbehör)

Säkerhet:
• Elektrisk isoleringskapacitet E3
• Hög synlighet tack vare reflekterande tejp

Färger tillgängliga:
6 standard farger
• Blå
• Röd
• Gul

• Vit
• Photo Luminescent
• HV Gul
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JANUS PRO

BRYNJE

DEVOLD

Brynje Arctic är den mest populära kollektionen och består av en unik och
mycket varma tvåskiktsunderkläder. Fukt avleds snabbt och effektivt från
kroppen. Tillverkad av flamskyddad ullblandning med 51% merinoull och 49% 
viskos.

Storlekar från XS till 3XL. Vikt totalt 460 gr. Tvätta vanligtvis 40 grader.

JanusPro levererar kläder som skyddar mot kyla, värme, flammor, båggnista och statisk
elektricitet. JanusPro Regular, Extra, Plus och Workwool är alla underkollektioner  av
JanusPro med olika egenskaper.

Janus produkter kommer i storlekar från 2XS - 4XL.7Vikt från 200-360 g/m2.
Tål 60 graders maskintvätt

Devold® Safe är en mångsidig ullunderkläder som uppfyller behovet av skydd i
yrken där man kan utsättas för värme, flamma, ljusbåge och elektrostatisk påverkan.
DEVOLD® SPIRIT av Lenzing FR® och merinoull, är ett tvåskiktsunderkläder, vilket 
minskar risken avsevärt  för 2: a och 3: e gradens brännskador. Bra skydd, samma sak 
med plaggens lätta vikt och utformning gör detta till det mest avancerade
flamskyddshämmande underkläderna på marknaden

Storlekar från XS – 5XL. Vikt 230 g/m2. Tvätta vanligtvis 40 grader.
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Modell Brand Basic

Basic är tillverkad i ett lättviktsmaterial som uppfyller de väsentliga 
behoven räddningstjänsten har för synlighet och märkning. Två stora 
fickor med Fast kardborrestängning. Vid beställning fastställs vilken 
fastsättningslösning  man önskar för kommunikation/radio.

Slinga för att hänga upp västen sys på i nacken. Västarna har utbytbara
funktionsplattor för att på bästa sätt stödja olika behov av att byta ut
funktion/ titel.

Standarder:

• CE märkning: EN ISO 20471 Klass 1 (2XS-M) 
eller Klass 2 (L-4XL) 

• Storlekar: 2XS – 4XL 

• Stoffkvalitet: 100% polyester, 130 g/m2

Modell Heavy Duty – Brand

Denna robusta modell tillverkas i ett fastare material. Detta
innebär ett stabilare plagg när det gäller förvaring av utrustning 
fickor, och är mer anpassade till tyngre kommunikationsutrustning för
Räddningstjänsten. Välj mellan Tetra-radiohållare med antennstöd, 
KlickFast hållare eller Mollesystem med 3 rader.
 
Två stora fickor med solid kardborrestängning och bredare stängning 
än den grundläggande modellen. Loop för att hänga upp västen sys 
in i nacken. Västarna har utbytbara funktionsplattor för att bäst stödja 
olika behöver ändra funktion/titel.

Standarder:

• CE märkning: EN ISO 20471 Klass 1 (2XS-M) 
eller Klasse 2 (L-4XL) 

• Storlekar: 2XS – 4XL 

• Stoffkvalitet: Polyester/Bomull, 270 g/m2

Modell Heavy Duty Jacka – Brand

Denna produkt erbjuder den högsta synlighetsnivån enligt EN ISO 
20471.

Dessutom har jackorna justeringsalternativ både i sidorna (blixtlås) 
och armöppning (kardborreband) för att bättre passa alla plagg
under jackan på sommaren och vintern. Jackor kan också levereras
med brigad- och taktisk märkning

Standarder:

• CE märkning: EN ISO 20471 Klass 3 

• Storlekar: M – 4XL

• Stoffkvalitet: Polyester/Bomull, 270 g/m2
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Den populära Atacama Sport är framtagen med ett 3-lager tyg som andas genomgåen-
de, har en elastisk midja, justerbara innerhängslen och ledade armar och ben för att
skapa en anpassad passform som ger den ultimata rörelsefrihet och lätt andning.

Aquaseal dragkedja är placerad på framsidan av torrdräkten för maximal komfort, bättre 
rörlighet, och låter användaren ta på sig torrdräkten utan hjälp. Samt extra
förstärkning i utsatta områden som rumpa och knän som ger ett ökat skydd och längre 
livslängd.

Torrdräkten utvecklades tillsammans med Svenska Sjöräddningssällskapet, och resulterade i en
säker, bekväm och praktisk dräkt. Fyrskiktsmaterialet med Cordura 300D som toppskikt
säkerställer andningsegenskaper och hållbarhet. Teleskopisk midja ger en bra passform för olika
kroppsformer. Knän och armbågar har fått ett extra lager av kraftig Cordura, och viktiga
områden har fått reflekterande material. Stora fickor på låren och lågprofilfickor på ärmarna ger
stora förvaringsmöjligheter.

R7 finns med stövlar, neoprenstrumpor eller trilaminatstrumpor.

SeaRescue II är en dräkt utvecklad för räddningspersonal av räddningspersonal.
Dräkten används av räddningstjänster över hela landet, bl.a mer än 177
brandkår runt om i landet. Det är en dräkt som har distinkta egenskaper
för flodräddning, isräddning och ytsim

ATACAMA SPORT

R7 WATERPROOF

SEARESCUE II

*Vår mest sålda torrdräkt



Räddningsarbetare är utbildade för att hantera även de mest unika kriser och 
kräver mångsidiga och anpassningsbara räddningsverktyg för att få jobbet gjort.
Rescue 115 X-Sled ger räddarna det alternativ de behöver för räddningsinsatser på 
vatten, i forsar, över is, dammar och floder.

DSB uppblåsbara livbåtar är lätta tack vare det ultralätta Hypalon-tyget och mindre utombords-
motor. Båtarna kräver en mindre trailer vilket gör transport och service enklare, effektivare och
ekonomisk. De är mycket operatörsvänliga, har avancerade prestandafunktioner
och en innovativ design. DSB livbåtar är designade för ett antal olika slutanvändare, inklusive 
kommersiella marin- och försvarsorganisationer. 

UPPBLÅSBAR RÄDDNINGSFLOTTE RR5

RESCUE 115 X-SLED

UPPBLÅSBARA RÄDDNINGSBÅTAR

SIDA 16

*Detta är bara ett litet urval av vårt sortiment när det kommer till brädor, bårar och båtar

Rapid Deployment Raft (RDR) är en uppblåsbar livflotte designad för snabb aktion i vatten med högvatten-
ström eller is. Denna livflotte måste manövreras av en till tre livräddare och det är lätt att få skadade om-
bord på flotten.

Livflotten är tillverkad i ett slitstarkt PVC-material behandlat för att undvika mögelbildning under förvaring 
och att motstå UV-strålning. Flotten levereras i en praktisk förvaringspåse och fyller endast ca
0,55m3. Den passar alltså i de flesta personbilar. Flotten levereras med pump men kan även blåsas upp
med tryckluft på några sekunder.



G1 5mm 5-fingrar L

• 5 mm neoprenhandske med längre dragkedja 
för enklare påtagning.

• Polyretan materialet i handflatan ger ett halkfritt 
grepp och bättre skydd mot slitage.

Våthandske Neopren, 5 fingrar, G50

• G50, våthanske
• 5mm, 5-finger
• Superstretch neopren
• Alla sömmar är limmade och sydda

YAK Kastlina

• Väskan är gjord av 600 D snabbtorkande 
polyester och har en reflekterande rand för 
förbättrad synlighet

• Bred öppning för enklare packning

• Avtagbart höftbälte
• Inkluderat användarinstruktioner
• Finns i flera längder 

(15m, 20m och 25m)

Swift Water Rescue räddningsväst

• Sidoflikar för stötskydd som även kan fällas ihop 
för att stoppa uppbyggnaden av värme

• Reflextejp för ökad synlighet
• Speciellt placerade handtag för att utföra en snabb
• räddning

• VHF-radioficka med blixtlås, för enkel stängning 
och öppning

• ID-flagga för egen märkning (logotyp/namn)
• Quick release bälte med fäste
•  ”One size fits all” för snabb påtagning
• Anti hakspänne koppling
• Kardborre för fastsättning av ”cowtail”

Cortex yträddningshjälm

• Internt justeringssystem och hakrem för att 
tillhandahålla perfekt passform

• ABS ytterskal för stötskydd
• PU-skumfoder för komfort och 

stötdämpning
• Ventilationshål

Farg: 
Blå, röd, svart 
 
Storlekar:  
S/M - L/XL

CE godkänd: EN 1385

SIDA 17
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Neopren Huva H1 3/5mm

• IMO / SOLAS Reflexband längs huvudet.
• Svarta PU-strukturerade greppområden för att 

underlätta påtagning.

AquaLung Ventura dykmask

• Enkel ram ger ett brett synfält och nästan universell 
passform

• Kardanleder roterar både upp och ner och in och ut 
för en anpassad och klämfri passform

Shredder SAR simfötter

• Utmärkt för yträddningsuppdrag på grund av den kortare längden på själva simfötterna.
• Ger explosiv framdrivning och exceptionell manövrerbarhet
• Färg: Gul, svart

• Högkvalitativt silikonmaterial gör att ansiktskjolen böjer 
och formar sig naturligt runt ansiktets konturer för 
enläckagefri tätning

• Krossäker, härdat glaslins lämplig för dykning och 
snorkling uppfyller ANSI-standarder

Neopren Huva H1 5/10mm High Viz

• Dykhuva med separat tryckventil på toppen för att 
kunna  tryckutjämna.

• Huva med extra stoppning för kalla miljöer

Snorkel Zephyr FLEX Lime

• Elliptical Purge Valve –  SNABB RENGÖRING
• 100% Silicone Ergonomic Mouthpiece – KOMFORT
• Bi-material korrugerad - ANTI COLLECTION
• D-tube form – KOMPAKTA MÅTT

Snorkel FLO Black Silicone

• ”Old school style”
• Färg: Svart
• Traditionellt öppen topp
• Traditionellt icke-rengörande munstycke



Crewline Pro säkerhetslinan är utformad för att enkelt kunna förankra sig till båten 
under instabila förhållanden, där det kan finnas risk att falla överbord.
Konstruerad med självlåsande säkerhetskarbiner, med bred öppning, gör att
användaren enkelt kan fästa Crewline Pro i fästpunkten på en flytväst eller
säkerhetsbälte och en lämplig förtöjningspunkt på båten efter behov.

Crewfit 275N XD  erbjuder den mest ultimata västen när det kommer till 
komfort och rörlighet.

Västen är baserad på ett ”heavy duty” 500D-material som förlänger livsläng-
den. Ett externt fönster gör det också lättare att kontrollera patronens skick 
oavsett om det är en Pro-Sensor eller Hammar mekanism.
Patronen på 275N ser till att du vänds rätt i vattnet under 4 sekunder.

Denna hållbara förvaringsväska med en stor kapacitet på 125L kapacitet,
är tillräckligt stor för att bära en komplett uppsättning skyddsutrustning för 
vattenräddning och utrustning.

Tillverkad av starkt PVC-tyg som är slitstarkt och lätt att rengöra.
Den är även utrustad med en utrullbar skötbädd, vilket gör denna väska
extremt mångsidig för olika applikationer.

PRO SAFETY LINE

CREWFIT VEST

FÖRVARINGSVÄSKA

SIDA 19



Vi har ett stort utbud av pumpar och flottörer i olika storlekar och kapaciteter.

Den senaste modellen Amphibio Remote, kan nu enkelt styras från land,
när du använder en handfjärrkontroll.

Idealisk lösning för att pumpa vatten från naturliga källor.
Effektivt bistånd till räddningstjänst, och där ett snabbt ingripande är nödvändigt
och pumpning av vatten (t.ex. kommunal service, skogar, byggnader, byggföretag).

*Alla pumpar och flottörer kan levereras med flera typer av anslutningar, för bättre anpassning
efter slutanvändarnas behov

Räddningsstången är en snabb, flexibel metod för att hjälpa människor upp ur 
vattnet. Stången kan även användas för att plocka upp föremål. Den lätta, hållbara
glasfibern gör den mycket enkel att använda även på de längsta avstånden.

Tillgängliga längder - 4,5 m / 6 m / 9 m / 15 m

För att anpassa den individuella räddningsinsatsen medföljer utöver stången 
ändstycken, boj samt olika krokar.

Vi har ett stort urval av knivar i olika längder
och knivblad, för alla tillfällen.

PUMPAR OCH FLOTTÖRER

TELESKOPISK STÅNG

KNIV

SIDA 20

*Såld till många olika brandstationer i 
Norge



KOMMUNIKATION
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MM50-TAC är den senaste Remote Speaker Microphone (RSM). Perfekt för rökdykare, med 
två
PTT-knappar. Utan öronpropparna anslutna fungerar den som en monofon. Separat knapp 
för aktivering av omgivande ljud, samt volymkontroll. Strömförsörjning via nödnätsradio.

IP67, vikt 185 gram. Mikrofon - omni directional

SINGEL PTT MED 
OMGIVELSELJUD

PUSH-TO-TALK SYSTEM

IN-EAR  MIKROFON
MED OMGIVELSELJUD

• Mic Max SPL: 116 dB SPL

• Impedans: 2,2k Ω

• Temperatur under användning: 
-20°C till +60°C

• Förvaringstemperatur: 
-33°C till +71°C

• DC-motstånd: 25 Ω ± 10 %

• Omgivningsljud: Externa mikrofoner med 
justerbar volymkontroll.

• Batteri: 80+ timmar. Nominellt 10-15 milliampere

Taktiskt headset med ambient mikrofon, designat för användare som arbetar i bullriga 
förhållanden. Passiv dämpning 31-33 dB. Vänster öronpropp har mikrofon och måste 
sitta i för att kunna skicka meddelande. Höger öronpropp innehåller omgivande ljud, 
som slås på från MM50-TAC-enheten. Bullerskydd över 85 dB.

OMGIVELSELJUD OCH AKTIV HÖRSEL“ ”



PUSH-TO-TALK SYSTEM
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Tactical Headset levereras som standard med Peltor-kontakt och fungerar utmärkt
mot den dubbla PTT-knappen. Mikrofonen tar upp din röst direkt från halsen
via vibration. 100% vattentät (IP67) och dessutom är headsetet certifierat som
godkänt hörselskydd med 26dB dämpning.

Den dubbla PTT-knappen kommer med Peltor-ingång. Anslutning till 2 nödnätsra-
dioapparater. Utmärkt för alla hanteringsfunktioner som behöver använda 2 radio-
apparater samtidig. IP67 klassificering. Enkel och effektiv drift. Egen Clips-lösning 
på baksidan av knappen. 

DUBBEL PTT

TACTICAL HEADSET
HALSMIKROFON

Vi har ett stort sortiment av olika öronproppar, rena
gummipluggar, gjutna eller pluggar med stöd.





DIVERSE
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Den lätta och enkelt packbara ramen är täckt med ett extra slitstarkt material
som i sin tur är baserad på flamskyddad PVC.

Den patenterade designen blåses upp på bara 30 sekunder, vilket gör den idealisk för
nödsituationer, och med en förbättrad livslängd på garanterad 15 år, kan våra kunder
vara säker på produktens kvalité.

Hoppkudden finns i fyra storlekar och uppfyller godkännanden för hopp från 16m, 
23m, 30m och 40m.

FireFighter släckningssystem är en mobil snabbinsatsanordning som är idealisk för 
användning där det är nedsatt framkomlighet som till exempel på  campingplatser, 
trånga stadsgator, stugbyar och småbåtshamnar.

Tillgänglig i 2 storlekar:
• FireFighter 225 l
• FireFighter 450 l

DSB HOPPKUDDE

Healthcare SurviKit Bag (HSB) är en enkel lösning för de viktiga rollerna
inom hälso- och säkerhetspersonal. HSB låter anställda arbeta under
säkra omständigheter och ger en känsla av trygghet.

• Komplett paket med personlig skyddsutrustning
• Hjälper till att bekämpa hot som virusutbrott
• Slitstarkt, vattenavvisande material
• Alla föremål överensstämmer med nationella och internationella 

standarder och föreskrifter.

SNABBINSATSSYSTEM

HEALTHCARE SURVIKIT BAG
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ONE-STOP-SHOP
Syftet med denna katalog är att ge dig en snabb överblick över vårt utbud av produkter och tjänster för
brand-, räddnings- och industriskydd.

Vårt sortiment är ständigt under utveckling och förändring. Vårt mål är att kunna erbjuda dig ett ställe att 
komma till, dvs en ONE-STOP-SHOP. Kontakta oss därför så fixar vi de produkter och tjänster du behöver.  
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 JOHANNESLUNDSVÄGEN 12, 194 61 UPPLANDS VÄSBY  SALES@A-SS.NET  +46 70-748 08 19

BESÖK VÅR HEMSIDA MED ATT 
SCANNA QR-KODEN

TRUST YOUR EQUIPMENT


