
 

                                             Till våra kunder i norr! 

 

 

 

Välkommen till ett nytt och spännande år 
tillsammans med Cyklop! 

Cyklop är ledande inom emballage-, bandnings- och sträckfilmsmaskiner. 

 

Cyklops heltäckande lösningar för emballage ger bättre resultat 

Vissa tillverkare levererar enbart produkter. Cyklop erbjuder dig en heltäckande systemlösning som omfattar 

både verktyg, maskiner och system med tillhörande förbrukningsmaterial. Dessutom får du tillgång till våra 

professionella tjänster inom rådgivning, projektering och kundservice. 

Med denna helhetssyn i fokus har Cyklop utvecklat en rad produkter och tjänster som täcker alla de 

viktigaste teknikerna för lastsäkring. 

 

 Vi bedriver forskning, utveckling och tester i våra egna laboratorier. 

 Vi tillverkar maskiner och material optimerade för varandra - på samma plats. 

 Vi ger råd med expertkunnande och lång erfarenhet. 

 Vi erbjuder professionell projektering, anpassad utbildning och förstklassig kundservice. 

 

För att stärka den lokala närvaron i norr och tillgängligheten för våra produkter, har vi ingått ett 

samarbete med Laitis Bil & Industri. 

 

För er som kund innebär det att vi ökar vår tillgänglighet på flertalet orter i Norrland.  

Ni behåller våra avtalade priser och naturligtvis vår service och kompetens. 

Mer om Laitis finner ni på baksidan av detta brev eller läs mer på www.laitis.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Cyklop AB 
Nils-Erik Djerf 
070-318 27 91 
 

 
 
 

http://www.laitis.se/


 

 

 

 

 

 

Rådgivare med engagemang i blodet  

 

Laitis Bil & Industri är en partner i Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster för hantverkare och 

industriarbetare, TOOLS! 

Man säljer industriförnödenheter, tekniskt skydd, verktyg och maskiner av välkända varumärken.  

Hårda produkter och mjuka värden gör att Laitis Bil & Industri har haft en  

mycket god tillväxt de senaste åren.  

En förklaring är att man satsar mycket på service, tillgänglighet och närhet till kunden. 

Laitis Bil & Industri har idag 8 st. butiker, från Umeå till Kiruna samt 24 st. utesäljare som täcker ett stort 

geografiskt område, de fungerar inte bara som säljare utan även som produktspecialister och rådgivare.- 

Hos oss får du råd!   

 

 

Välkommen! 

 

 

 


