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Gasleverandøren til alle dine behov

www.airliquide.dk



Vores vision
Air Liquides vision er at være brancheførende ved 

altid at levere den højeste kvalitet og bidrage til et 

bæredygtigt samfund.

Vores strategi
Vi lever i en verden, hvor forudsætningerne hele 

tiden forandres. Derfor har Air Liquide formuleret 

en kundecentreret forandringsstrategi, hvis formål 

er rentabel og langsigtet vækst. Den bygger på 

spidskompetence, velgennemtænkte investeringer, 

åben innovation og et samarbejde, som gennemsyrer 

alle vores selskaber, uanset geografisk placering.

Medarbejdernes kompetencer, engagement og 

innovationsevne gør, at Air Liquide udvikles i takt med 

de forandringer, som finder sted inden for energi og 

miljø, sundhedsvæsen og digitalisering. Dermed kan 

vi tilbyde en højere merværdi til alle vores kunder og 

patienter.

Vi tager det overordnede 
ansvar for din gasanvendelse
Gasanvendelse er ofte kompleks og 
kræver specialviden. Så er det godt med 
en partner, som tager det overordnede 
ansvar for din gasanvendelse, så du 
kan fokusere på din kernevirksomhed. 
Vi glæder os til at lære dig og din 
virksomhed at kende. Det er i mødet 
med dig, at vi når frem til de virkeligt 
effektive løsninger. 

Air Liquide tilbyder en række interessante 
løsninger, som giver dig øget sikkerhed, 
større effektivitet og bedre rentabilitet. 
Vores eksperter har specialistviden og 
erfaring inden for alle områder: svejsning 
og skæring, stål- og metalforarbejdning, 
fødevareindustri, masse- og papirindustri, 
farmaceutisk industri, forskning og 
analyse, sundhedsvæsen m.m. Vi er den 
eneste gasleverandør, du behøver, uanset 
hvilken branche du tilhører, eller hvor 
i Norden du befinder dig. 



Air Liquide i Norden tilbyder industrigasser, specialgasser og medicinske gasser. De vigtigste produkter og 

deres anvendelsesområder finder du her, men sortimentet er betydeligt større end dette. Vi har endnu flere 

gasser og naturligvis også gasblandinger, både standardiserede og skræddersyede.

• Høj kvalitet
• Nemmere gasvalg
• Høj leveringssikkerhed
• Digitale kundeløsninger
• Adgang til brancheekspertise
• Service – når og hvor du har brug 

for det

Acetylen – C2H2
Forskning og analyse
Stål- og metalforarbejdning

Argon – Ar
Farmaceutisk industri
Forskning og analyse
Fødevareindustri
Metallurgi
Stål- og metalforarbejdning

Helium – He
Forskning og analyse
Stål- og metalforarbejdning 
Sundhedsvæsenet

Hydrogen – H2
Elektronik
Farmaceutisk industri
Forskning og analyse
Stål- og metalforarbejdning
Vedvarende energi

Kuldioxid – CO2
Fødevareindustri
Miljø
Stål- og metalforarbejdning
Sundhedsvæsenet  
(Medicinteknisk kuldioxid)

Nitrogen – N2
Farmaceutisk industri
Forskning og analyse
Fødevareindustri
Metallurgi
Miljø
Stål- og metalforarbejdning

Oxygen – O2
Farmaceutisk industri
Masse- og papirindustri
Metallurgi
Miljø
Stål- og metalforarbejdning
Sundhedsvæsenet (Medicinsk oxygen)
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Udstyr
Vi har det udstyr og tilbehør, du har brug 
for til gasforsyningen i din virksomhed, 
uanset om det drejer sig om industrigasser, 
specialgasser eller medicinske gasser. 

Tjenesteydelser
Når du vælger vores tjenesteydelser 
til gasforsyning, øger du trygheden og 
sikkerheden for dine medarbejdere og 
kunder. Vi kan også skræddersy vores 
tjenesteydelser til dine specifikke behov. 



Safety first – et uafbrudt 
sikkerhedsarbejde

En af hjørnestenene i alle Air Liquide-selskaber 
overalt i verden er sikkerhed i almindelighed og sikker 
gashåndtering i særdeleshed. Målet er altid nul 
ulykker, og mottoet Safety first gennemsyrer hele 
vores virksomhed og står i bogstaveligste forstand 
altid øverst på dagsordenen ved såvel interne møder 
som i mødet med dig som kunde. 

Alle gasser har egenskaber, som gør, at de kræver 
særlig opmærksomhed for at forhindre ulykker. Det 
ligger derfor i vores DNA, at sikkerheden går forud 
for alt andet, uanset kundens størrelse. Vi udfører et 
systematisk sikkerhedsarbejde i overensstemmelse 
med gældende lovgivning, suppleret med vores interne 
ledelsessystem med strenge rutiner for proces- og 
personsikkerhed. Vi arbejder uafbrudt for en høj 
sikkerhedskultur blandt vores egne medarbejdere, 
hvilket i sidste ende redder liv. 

En del af sikkerhedsarbejdet udfører vi sammen med 
andre selskaber i gasbranchen via organisationen 
EIGA, European Industrial Gases Association. 

Miljøarbejde for en 
bæredygtig udvikling

Air Liquide arbejder aktivt for at fremme en udvikling 
i verden, hvor mennesker, miljø og økonomi 
udvikles i harmoni. Vores arbejde for et bedre miljø 
afspejles både i vores egen virksomhed og i de 
miljøbeskyttelsesløsninger, vi tilbyder dig som kunde, 
for eksempel applikationer til udledningskontrol, 
vandbehandling og affaldsgenvinding. Ved 
derudover at tilbyde energieffektive løsninger inden 
for en række områder hjælper vi dig med at øge din 
konkurrenceevne og mindske dit miljøaftryk. 

Vi er opmærksomme på den miljøpåvirkning, 
vores egen virksomhed har med hensyn til 
produktion og transport, navnlig hvad angår luft 
og klimaforandringer. Derfor arbejder Air Liquide 
kontinuerligt med forskning og udvikling af teknologi 
og produktionsmetoder, som fører til besparelser på 
energi og råvarer.

Vi tager klimaudfordringen meget alvorligt og tilbyder 
muligheden for at købe klimasmart flydende gas – 
Green Origin. Det er et koncept, vi har udviklet for 
at minimere klimapåvirkningen fra flydende gasser 
(oxygen, nitrogen, argon og kuldioxid) set ud fra et 
livscyklusperspektiv. Vi kunne med god samvittighed 
sige, at vores unikke Green Origin-koncept giver 
dig en klimaneutral gas, men da vi ikke mener, at et 
produkt kan være 100 % klimaneutralt, nøjes vi med at 
kalde vores gas klimasmart. Og det er den i dén grad!

Kvalitet – rette produkt 
til rette tid

For Air Liquide betyder kvalitet, at vi opfylder og tager ansvar 
for de krav, vores kunder og markedet stiller. Vi fremstiller 
vores produkter i henhold til styrede instruktioner og 
grundige kontroller. For os er det vigtigt altid at blive opfattet 
som saglige og professionelle – en virksomhed, man kan 
stole på. I dette arbejde er medarbejdere med relevant 
uddannelse, tilgængelighed, rigtigt og korrekt vedligeholdt 
udstyr og gode kundekontakter nøglefaktorer. 

Inden for transportsektoren 
udvikler Air Liquide rene 
løsninger ved hjælp af biogas 
og hydrogen.

Green origin



• ISO 9001 Kvalitet  

Danmark, Sverige, Finland, Norge

• ISO 14001 Miljø  

Danmark og Sverige 

• ISO 50001 Energi  

Danmark  

• OHSAS 18001 Arbejdsmiljø  

Finland 

• ISO 22000 Produktion og håndtering  

af føde- og drikkevarer  

Finland

Air Liquide-koncernen agerer ansvarsfuldt for 
at beskytte miljøet og menneskers sundhed, 
med det formål at forbedre luftkvaliteten og 
bekæmpe global opvarmning.

Fokus på sikkerhed, 
kvalitet og miljø



Air Liquide Healthcare tilbyder medicinske 
gasser, tjenesteydelser og udstyr til ethvert behov 
i sundhedsvæsenet – det private såvel som det 
offentlige – dyrehospitaler og -klinikker, tandklinikker 
og medicinsk forskning. 

De medicinske gasser, for eksempel medicinsk 
oxygen, medicinsk lattergas, medicinsk luft 
og medicinteknisk kuldioxid, er livsvigtige ved 
patientpleje. 

Gassernes kvalitet og sikkerhed er vores 
ledestjerne. Med vores kompetencer og medicinske 

Air Liquide leverer medicinske gasser og udstyr til behandling 
i hjemmet via vores selskaber VitalAire (i Danmark) og Aiolos 
(i Sverige). Vores kvalificerede og kyndige medarbejdere inden for 
produktion, kvalitet og salg/rådgivning står altid til rådighed for 
dig som patient. 

kvalitetsprodukter ønsker vi at give vores kunder den 
bedst tænkelige service og på den måde bidrage til 
bedre sundhed. 

Air Liquide Healthcare er desuden på forkant, når det 
gælder forskning og anvendelse af nye, spændende 
gasser. 

Air Liquide Healthcare er til stede på mange sygehuse 
og private klinikker i Sverige, Norge og Danmark. 

Air Liquide Healthcare – 
medicinske gasser til alle behov



For Air Liquide er innovationer en hjertesag, som 
gennemsyrer hele strategien. Vi fornyer konstant vores 
virksomhed og forudser de udfordringer, som dukker 
op på markederne. Air Liquide udvikler innovationer, 
som gavner samfundet, samtidig med at vi opfylder 
vores kunders og patienters behov.

Koncernens forskning omfatter bl.a. bioressourcer, 
elektronik, forbrænding med oxygen, proceskontrol, 
logistik og energi fra gasformig brint. Air Liquide 
er også på forkant, når det drejer sig om at finde 
innovative løsninger til at gøre håndteringen af vores 
produkter så sikker og enkel som muligt for dig som 
kunde.

I Air Liquide Norden finder vi, ofte sammen med 
dig, nye, lokale muligheder og markeder for de 
innovationer, som udvikles inden for Air Liquide-
koncernen. 

Vi opmuntrer også vores medarbejdere til at være 
med til at udvikle fremtidens løsninger. Hvert år 
uddeler vi priser til de mest innovative forslag for at 
fremme nye kreative produkter og tjenesteydelser – 
til fordel for dig som kunde.

Fremtidens 
løsninger

Air Liquides innovative løsninger gør 
dit arbejde lettere. Vores EXELTOP 
har en avanceret indbygget totrins-
reduktionsventil, ergonomisk flaskehoved, 
lynkobling og konstant indholdsvisning.



Air Liquide er verdens førende leverandør af gasser, teknologi og tjenesteydelser til industrien og sundhedsvæsenet. 
Virksomheden er repræsenteret i 80 lande, har ca. 65.000 medarbejdere og over 3 millioner kunder og patienter. Oxygen, 
nitrogen og hydrogen er små molekyler, som er grundlaget for liv, stof og energi. Disse gasser udgør hjørnestenene i Air Liquides 
videnskabelige arbejde og har været kernen i koncernens virksomhed, siden den blev grundlagt i 1902.
 
Air Liquide i Norden er en del af Air Liquide-koncernen. Søsterselskaberne i Sverige, Danmark, Finland og Norge indgår 
i en fælles nordisk organisation. Det betyder, at vi har ressourcer til at tilbyde vores kunder en meget høj grad af service, 
også over landegrænserne.
 
Vi hjælper vores kunder med at få det optimale ud af gasteknologiens enestående muligheder. Fra indledende 
behovsanalyse, prøvekørsel, installation og uddannelse frem til en optimalt tilpasset proces. Vi tilbyder også en række 
tjenesteydelser, blandt andet service og vedligeholdelse, som er tilpasset kundernes behov.
 
Takket være strategisk placerede produktionsenheder, vores effektive transportorganisation og flere end 350 salgssteder 
leverer vi hurtigt og sikkert over hele Norden.  

Air Liquide Danmark A/S | Høje Taastrup Vej 42 | 2630 Taastrup | Tlf. 43 55 50 50

kundeservice.denmark@airliquide.com | www.airliquide.dk | www.mygas.dk
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Air Liquide i Norden:
~ 500 medarbejdere

> 50 produktionsanlæg og 
administrative enheder

> 50.000 kunder

~ 400 forhandlere/depoter

~ 203 millioner € i omsætning, 2016


