Ikast-virksomheden Airline Textile er eksperter i tekstiler med tryk. Målet er hver dag at servicere
kunderne med anerkendte mærker inden for tekstil, sport og promotion
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IKAST Siden 1982 har Ikast-virksomheden Airline Textile produceret
tekstil med tryk. Alt fra T-shirts,
merchandise, måtter og kasketter til
håndklæder med logo.
Airline Textile lægger vægt på at
tilbyde mulighed for hurtig levering
af tekstiler med tryk, da varerne trækkes fra lager, mens virksomheden har
egen trykproduktion i huset på Niels
Bohrs Vej.
En aftale er en aftale
Inger Hansen er medejer og direktør i
Airline Textile. Hun fremhæver særligt troværdighed som virksomhedens
vandmærke.
- Derudover går vi meget op i at være
ordentlige. Vi leverer til tiden, vi leverer gode varer, og vi går meget op i, at
en aftale er en aftale. Vi lever af vores
kunder, som gerne skal komme igen,
og det er heldigvis også vores erfaring
med vores mange faste kunder, fortæller Inger Hansen.
Med en kundekreds, der dækker over
både små- og mellemstore virksomhe-

der, er opgaverne desuden forskellige.
- Vi skulle eksempelvis levere en masse
stråhatte til MCH. Det var lige inden
coronapandemien, så det blev desværre ikke til noget. Men ellers har vi både
den lokale håndværkermester og Siemens i Brande som kunde, siger Inger
Hansen.
Som direktør i Airline Textile
ejer hun halvdelen af virksomheden sammen med sin kompagnon,
Bo Troelsen.
Når Inger Hansen skal beskrive
hverdagen på Airline Textile fremhæver hun familieånden på stedet.
- Vi er fem ansatte, så det er lidt
hyggeligt. Vi har en hverdag, hvor
vi har det meget familiært, og det
giver et rigtig godt arbejdsmiljø. Det
er tydeligt at mærke, at alle her glæder sig til at gå på arbejde hver dag,
og det smitter af på kvaliteten i det,
vi laver, lyder det fra Inger Hansen.

med på arbejde, fordi det er nemmest for vedkommende, og det giver
en god stemning. Når der er kunder,
plejer den at give et bjæf, så vi ved,
at nogle kommer ind, lyder det med
et grin fra Inger Hansen.

Et bjæf som dørklokke
Hos Airline Textile skal der være
højt til loftet. Det kommer blandt
andet til udtryk i en bjæffende form.
- En af de ansatte har sin hund

Inger Hansen, direktør i Airline Textile,
byder altid gerne interesserede indenfor på
virksomhedens adresse på Niels Bohrs Vej i
Ikast. Foto: Laila Kempel
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Med tryk på troværdigheden

Ikast Avis på

