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LEVERING MED LYNETS HAST
AAG øger fleksibiliteten og tilbyder lynhurtig levering med ny flashcutting-teknologi. På få minutter frem-
stiller vores nye flashcutter alle former for pakninger i alle kvaliteter af gummi, skum og plast. Med denne 
teknologi sætter AAG yderligere fokus på høj kvalitet, pålidelighed og ydeevne. Samtidig er det både en 
hurtigere og mere konkurrencedygtig arbejdsproces, hvilket giver dig mange fordele:

FORDELE FOR DIG
•    Både store og små volumener
•    Flotte og glatte kanter på dine produkter
•    Ingen værkstøjsomkostninger og hurtigere leveringstider
•    Tegninger og programmer arkiveres for hurtig genbestilling
•    Minimal materialetab
•    Tolerancer inden for 0,1 mm på de fleste materialer

Sæt kryds i kalenderen den 1. oktober til årets fami-
liearrangement, hvor AAG inviterer kunder og sam-
arbejdspartnere med til Dronninglundløbet 2017. 
Som hovedsponsor til løbet håber vi at se dig og din 
familie, kollegaer m.fl. til en eventyrlig dag rundt i 
Danmarks smukkeste natur med fokus på kvalitets-
tid, motion, sundhed og fællesskab.

Gå eller løb en rute i Dronninglund Skoven, deltag 
efterfølgende i VIP-området med frokost & grill og 
nyd et par timers hyggeligt selskab med familie og 
kollegaer. Præmier og gaver til børnene og en flot 
AAG trøje til alle. Kontakt os på telefon 96 35 21 11 
eller mail ht@aag.world for tilmelding.  

KOM MED TIL ÅRETS FAMILIELØB MED AAG
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UDVIDELSE AF DOMICIL
AAG vokser og udvider vores 3000 kvm domicil i 
Nørresundby med yderligere 1000 kvm. Udvidelsen 
omfatter lagerfaciliteter, produktionshaller og par-
keringsarealer.

Du finder stadig AAG på Sundsholmen 3 i Nørre-
sundby, hvor vi glæder os til at byde dig velkommen 
til en god snak om tekniske gummiløsninger. 

SOMMERÅBENT HOS AAG
Sommeren er på vej over Danmark, og AAG ønsker 
alle vores kunder, leverandører og samarbejdspart-
nere en rigtig god sommer. I år holder AAG åbent 
gennem hele sommerperioden, og vi ser frem til 
at kunne rådgive dig om løsninger i teknisk gummi 
uanset tidspunkt.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
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