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Et donem la benvinguda!
Estem encantats de tenir-te amb nosaltres.

Més de 30 anys d’experiència avalen el nostre servei i compromís amb la millora continua.
 

Oferim serveis estratègics per a qualsevol empresa que exigeixi màxima professionalitat i transparència
amb les seves mercaderies, en el transport tant nacional com internacional.

 
Som el primer soci que tota empresa amb vocació i intensitat internacional ha de tenir, per

la nostra aportació estratègica en logística i transport.



40 Anys en un instant

Airtransa neix a Barcelona l’any 1981 amb l’objectiu de concentrar
càrregues de diferents agents logístics per així tenir un major poder de
negociació. Amb el pas dels anys ha quedat un únic agent de duanes:
Comas Giralt y CIA SRC, propietari actual de la firma des de 2018.
 
Durant els 40 anys de vida de l’empresa, s’han establert contactes amb
xarxes d’agents a escala mundial a través de les quals hem pogut oferir
un servei complert a tot el món; millorant el nivell de personalització que
proporcionem als nostres clients, donat que el nombre de contactes i
xarxes augmenta any rere any.
 
Actualment disposem d’un equip de treballadors modest però eficient,
amb persones experimentades en el sector i amb la mateixa il·lusió per
seguir oferint el millor servei dia rere dia.
 
Finalment, en una situació delicada com l’actual, és el millor moment per
apostar per una companyia com Airtransa, atès que tractem d’oferir
sempre una solució òptima per a ambdues parts, adaptant-nos al màxim
a les seves necessitats canviants.

La nostra Història



Cobrim principalment 3 modalitats de transport,
és per això que tenim un ampli ventall
d'opcions per a cobrir un mateix destí:

-Transport Marítim
-Transport Aeri
-Transport per Carretera

Tants anys d'experiència en un entorn canviant i
en un sector dinàmic ens han donat diversos
atributs i fortaleses de les quals ens enorgullim i
són un factor clau a l'hora de decidir-se pels
nostres serveis.
 
Aquests són Flexibilitat, Estratègia i Garantia; les
tres pedres angulars que regeixen la relació
envers els nostres clients, la planificació de les
operatives i els resultats obtinguts.

Fortaleses &
Modalitats



Tipus de
Mercaderies

Treballem i coordinem logísticament i duanerament enviaments
de mercaderies tan diverses com:

-Mostres biològiques per a laboratoris
-Joieria d'alta gamma amb peces exclusives
-Helicòpters i peces d'aeronaus

Aquestes són només algunes de les mercaderies amb les quals
més assíduament treballem, juntament amb moltes altres de
qualsevol àmbit i tipus, fent-nos valer de la nostra fortalesa més
important, la flexibilitat envers els nostres clients, i les seves
necessitats.



Gràcies!
Esperem contactar amb vostès aviat.


