
  

Silvent hjälper tillverkningsföretag med energioptimering och förbättrad arbetsmiljö. Huvudkontoret 
finns i Borås, där all utveckling och forskning sker. I företaget finns en unik kompetens inom området 
tryckluftsdynamik. Silvents produkter och kundanpassade lösningar för blåsning med tryckluft 
används av ledande tillverkare och varumärken över hela världen. Idag finns Silvent representerade i 
närmare 50 länder och omsatte 125 miljoner kronor under 2015. 

 
 
Pressmeddelande             Borås 2016-05-02 
Att: Nyhetschefen 
 
Silvent tecknar samarbetsavtal med TOOLS Sverige 
– ska tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö i svensk industri  
 
Svenska Silvent, en av världens ledande tillverkare av produkter för tryckluft, har tecknat ett 
treårigt samarbetsavtal med TOOLS Sverige. Avtalet bygger på att man gemensamt vill sprida 
kunskap om hur man skapar en bättre arbetsmiljö i svensk industri. Samarbetsavtalet med 
Silvent är en del av TOOLS Sveriges satsning på HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet).  
 
Tillsammans ska bolagen informera, utbilda och erbjuda produkter och tjänster inom blåsning med 
tryckluft som ligger i linje med hälsa, miljö och säkerhet. Samarbetet innebär i praktiken att Silvent 
kommer att utbilda personal på TOOLS Sverige, delta på olika events och göra gemensamma 
kundbesök. Silvent kommer att få möjlighet att exponera sina produkter, främst blåspistoler, i TOOLS 
butiker.  
– TOOLS får tillgång till vår kompetens inom 
arbetsmiljö och vi på Silvent får möjlighet att nå ut 
till fler kunder och skapa en närmare relation genom 
att bidra med vår kunskap och erfarenhet, säger 
Viktor Gustavsson, försäljningschef på Silvent 
Northern Europe.  
 
Satsningen som TOOLS Sverige gör på hälsa, miljö 
och säkerhet bygger på samarbeten med experter 
inom olika områden. TOOLS Sverige har valt 
Silvent som expert inom tryckluftslösningar 
eftersom bolaget har ett tydligt fokus på arbetsmiljö. 
– Vi vill hjälpa våra kunder att skapa en så bra 
arbetsmiljö som möjligt och då är naturligtvis bullernivån en viktig del och tryckluft utgör en stor del 
av bullermiljön i en produktionsanläggning. Att ha en så erfaren och kunnig partner som Silvent med 
sig i detta arbete gör vårt kunderbjudande riktigt starkt, säger Tony Brodén, kategoriansvarig på 
TOOLS Sverige AB. 
 
TOOLS är en butikskedja med över 200 butiker i Sverige, Norge och Finland och är därmed Nordens 
största leverantör av produkter och tjänster till industriarbetare och hantverkare. 
 
– Vi ser fram emot ett givande samarbete med TOOLS och i förlängningen hoppas vi självklart på att 
samarbetet kan breddas till fler marknader men även utökas till fler av våra kompetensområden så som 
till exempel energioptimering, säger Viktor Gustavsson. 
 
För ytterligare information, kontakta:   
Anders Erlandsson, vd Silvent AB, tfn: 0705-27 91 00 
Viktor Gustavsson, försäljningschef Silvent Northern Europe, tfn: 0734-05 73 96 
Anders Ekhammar, presskontakt, tfn: 0707-46 25 79 
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