
Toewijding is de sleutel tot succes
We zijn al bijna 40 jaar actief in ons vak. En met ‘ons vak’ bedoelen we luchtkussen transport. 
Omdat we er goed in zijn. Onze roots liggen in de engineering en we hebben ons bedrijf 
opgebouwd door nauw samen te werken met onze klanten.

Voor ons is aircaster transport meer dan alleen een 
manier van bewegen, het is onze passie. Aerofilm is al 
sinds 1981 een familiebedrijf waar we met een team 
van technisch specialisten constant op zoek zijn naar 
de beste oplossing. Loyaliteit is belangrijk voor ons, 
ook tegenover onze klanten. Met veel van hen hebben 
we langdurige relaties. Ze weten dat ze op ons kunnen 
vertrouwen. Daarbij streven we ernaar verwachtingen te 
overtreffen en  altijd een stap extra te zetten.

We hebben onze eigen productiefaciliteit van 1.500 m2 
in Eindhoven. Op deze locatie ontwerpen en produceren 
wij luchtkussens en modulaire systemen. Alles is 
ontwikkeld en geproduceerd door een zeer bekwaam en 
ervaren team met oog voor detail en uitgevoerd met een 
doordachte aanpak. Geen verrassingen. Wij zorgen dat 
het geregeld wordt van begin tot eind. 

We are Aerofilm: Freedom to move!



Spareparts
U werkt met luchtkussens in uw productie en ervaart dagelijks de 
voordelen van deze techniek, maar u wordt ook geconfronteerd 
met hoge kosten en lange levertijden. Dan komen wij graag met u 
in gesprek! Wij hebben al 40 jaar ervaring met het produceren van 
luchtkussen en geloven dat het anders kan! Een kwalitatief goed 
product voor een eerlijke prijs. Nog belangrijker: korte levertijden 
en de best mogelijke service. Uw productie mag niet afhankelijk 
zijn van uw leveranciers en zeker niet stil komen te staan omdat uw 
transporteurs niet werken. 

Voordelen van onze spare-parts:

 ▸ Luchtkussens ter vervanging van alle bekende merken!
 ▸ Snelle levering uit voorraad mogelijk. 
 ▸ Competitieve prijzen.
 ▸ 40 jaar ervaring en we kiezen alleen voor hoge kwaliteit!  

Headoffice
Aerofilm Systems B.V.

info@aerofilmsystems.com
Tel: +31 40 255 03 03
Adriaan Mulderweg 16
5657 EM Eindhoven
The Netherlands

USA
Aerofilm Systems Inc.

info@aerofilmsystems.com
Tel: +1 317 804 9481
17408 Tiller Court
Westfield, Indiana
United States

Germany
Aerofilm Systems GmbH

info@luftkissensysteme.com
Tel: +49 2821 7194 979
Siemensstraße 31
D-47533 Kleve
Germany

Spare parts voor alle merken en types zijn mogelijk.
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