
 

 

 
 
Pressmeddelande   Göteborg den 2018-03-28 

 

1 april inleder Armatec och Reflex sitt nya 
samarbete  
 
Från och med 1 april 2018 är Armatec huvuddistributör för Reflex produkter inom 
tryckhållning, expansion, luft- och partikelavskiljning i Sverige. 
 
Armatec erbjuder nu hela Reflex produktsortimentet av energieffektiva, lättanvända och innovativa 
produkter som är ekonomiskt hållbara och ger låga underhållskostnader.  
 
Bland produktnyheterna finns Reflexomat Silent Compact, AT 8300, expansionskärl med kompressor 
för mjuk och stabil drift. Tryckhållningsenhet med tystgående kompressor och med sin enkla 
installation är ett nyckelelement i tryckhållningssystemet, vilket gör det till ett förstahandsval för 
många experter.  
 
Ytterligare en nyhet i produktväg är Servitec AT 8080, en undertrycksavgasare som kan generera så 
mycket som 10,6% energibesparing. Även den installeras och driftsätts enkelt och bidrar till 
optimerad energitransport i värme- och kylsystem.  
 
Det nya samarbetet mellan Armatec och Reflex omfattar både nyförsäljning och teknisk support för 
Reflex produkter på den svenska och danska marknaden. SGP Armatec AS representerar Reflex på 
den norska marknaden sedan mer än 30 år. Samarbetet är ett led i Reflex globala strategi att nå 
marknaden tillsammans med marknadsledare, vilka är experter på de branscher och applikationer som 
förekommer på deras geografiska marknader.  

 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Berndt Öjerborn Frederic Passot 
Marknads- och produktchef Armatec Regional Sales Director Western Europe Reflex Gmbh 
Tel.: +46 31 890 144 Tel.: + 33 612 95 40 79  
Email: berndt.ojerborn@armatec.se Email: frederic.passot@reflex.de 

 
Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i 
Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i 
Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 450 MSEK i Sverige och är 130 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i 
Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen och representerar starka 
varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden. 

Reflex Winkelmann GmbH är en av de ledande leverantörerna av högkvalitativa produkter för uppvärmning och 
vattenförsörjningsteknik. Med huvudkontor i tyska staden Ahlen utvecklar, tillverkar och säljer man expansionskärl 
samt komponenter och kompletta systemlösningar för tryckhållning, vattenrening och avgasning samt 
varmvattentankar och värmeväxlare. Reflex Winkelmann GmbH är drivkraften för affärsenheten Winkelmann 

Building + Industry inom Winkelmann Group. 


