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AxFlow AS er et fast innslag 
på kommunaltekniske mes-
ser. Vannbransjen er en viktig 
sektor for selskapet, og de vil 
ha en stor stand også denne 
gang på 100 m2. På neste års 
messe vil de vise frem sine 
nyheter innenfor instrumente-
ring/ventiler og miljøstasjoner/
pumpesystemer.
AxFlow er en ledende ak-
tør for spesialtilpassede løs-
ninger og produkter innen 
pumpesystemer, kom-
pressorsystemer, proses-
sinstrumentering, miksere, 
doseringssystemer, UV des-
infeksjon, vannmålere og rør-
armatur, samt løsninger for 
fjernavlesning av målere.

Skreddersydde selvsugen-
de miljøstasjoner / pum-
pesystemer.
Geir Sogge Johnsen – salgs-
sjef pumper, forteller enga-
sjert:
«Vi fokuserer på det som kan 
gjenvinnes i våre avløp og 
avløpstasjoner med betong, 
fordi dette konseptet er best 
nedbrytbart miljømessig over 
tid. Konseptet er også mer 
tilpasset dagens overvann-
sproblematikk, gjennom den 

tyngde og kompakthet mate-
rialene innehar, sammen med 
minimal oppdrift.» 
Sogge Johnsen er opptatt av 
skreddersøm og pumpesta-
sjoner som etter kundens 
ønske, plasseringsmessig, er 
estetisk og miljømessig sam-
menfallende med terreng. «Vi 
har et godt samarbeid med 
betongleverandørene og BA-
SAL. Det er et samarbeid som 
ble utviklet fordi vi ikke fikk 
kjøpe avløpskummer i GUP 
av produsentene. Kort fortalt 
bygger vi avløpsstasjoner i be-
tong».

Hvem var første kunden 
på dette konseptet?
«Første kunde med dette kon-
septet var Fredrikstad kommu-
ne med 3 stasjoner».

Hva kjennetegner  
AxFlow AS?
«Skreddersøm og merkevare-
bygging».

Hvor mange fra AxFlow AS 
deltar på messen?
 «Vi er alltid med på kommu-
nalteknisk messe og vil være 
10 personer denne gang».

Hvilke andre produkt-
nyheter kan dere by på 
under messen Miljø & 
Teknikk i 2019?
Produktansvarlig for ventiler, 
Paal Schlytter svarer:
«Vi vil fokusere på nye ven-
tiler for vann, tilbakeslags-
sikrings-ventiler BA 300 CYK 
innenfor standard NS EN 1717 
– forbruksvannmålere. Dette 
er store VA vannmålere, såkal-
te elektromagnetiske vannmå-
lere. I tillegg har vi også en ny 
vannmåler til messen – MAG 
8750W – den er i skuddet nå».

Skreddersøm av selvsugende 
miljøstasjoner
AxFlow AS

Klar til å spille på lag med nye og eksisterende kunder på en 100 m2 stand, er to sentrale medarbeidere, 
fra venstre: storbandspiler og tidligere håndballspiller, Paal Schlytter – Produktansvarlig Ventiler, og 
bransjens engasjerte pumpesystemmann og nestor, Geir Sogge Johnsen – Salgssjef Pumper.

BA300 CMYK - tilbake-
slagsventil

MAG 8750W – Nyhet VA vann 
måler.
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