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Den moderna gasflaskan 
som förenklar ditt arbete

TOP-FAMILIEN
Vi har flasken til alle 
dine behov

www.airliquide.dk



TOP-FAMILIEN 
Air Liquides innovative løsninger
som forenkler dit arbejde

EXELTOPTM

EXELTOP™ er det nyeste medlem 
af Air Liquides Top-familie

EXELTOP er forsynet med en ny og avanceret ind-
bygget totrins reduktionsventil, som giver dig et stabilt 
gasflow og hurtig og sikker tilslutning hver gang. 
EXELTOP har desuden et brugervenligt og ergonomisk 
design, en on/off-arm og et gradueret håndhjul.

Fordele
• Ergonomisk og stødabsorberende hætte

• On/off-arm

• Avanceret indbygget totrins reduktionsventil

• Lynkobling

• Konstant indholdsvisning



ALTOPTM

ALTOP™ er Air Liquides bestseller 
i Top-familien

ALTOP er designet til dig, der ønsker at arbejde 
effektivt, uden at give afkald på sikkerheden. Den har 
indbygget reduktionsventil, on/off-arm og en hætte, 
som beskytter ventilen. Med ALTOP sparer du tid, 
penge og gas, samtidig med at du arbejder sikkert.

Fordele
• Stødabsorberende flaskehætte 

• On/off-arm

• Indbygget reduktionsventil

• Lynkobling

• Konstant indholdsvisning



Fordele
• Stødabsorberende flaskehætte 

• On/off-arm

• Indbygget reduktionsventil

• Lynkobling

• Konstant indholdsvisning

SMARTOPTM

SMARTOP™ er Air Liquides løsning 
med vores standardventil

SMARTOP er Air Liquides standardløsning, hvor du 
bruger din egen reduktionsventil. Den har en on/off-
arm og konstant indholdsvisning, så du nemt kan se, 
hvor meget gas der er tilbage i flasken. SMARTOP er 
let at håndtere med en ergonomisk hætte, som 
beskytter ventilen.

Fordele
• Ergonomisk  flaskehætte

• On/off-arm

• Flowbegrænser og restgasventil  

• Konstant indholdsvisning



ALbee™ forsynet med MINITOP™ 
er Air Liquides smarte bytteflaske

Fordele
• Gribevenligt håndtag

• On/off-arm

• Indbygget reduktionsventil

• Lynkobling

• Konstant indholdsvisning

ALbee med MINITOP er en moderne bytteflaske, 
der har succes hos brugere, som ønsker en fleksibel 
flaske, der er let at håndtere og har stor kapacitet.
ALbee med MINITOP har lynkobling (undtagen 
ALbee Cool), så du nemt og hurtigt kan komme 
i gang med dit arbejde.



 EXELTOP™ 

Avanceret 
indbygget totrins 
reduktionsventil
Stabilt beskyttelsesgas-
flow og ingen risiko for et 
for højt afgangstryk

Nem justering med et nyt 
gradueret håndhjul

Lynkoblingssystem
Tilslut slangen og gå straks 
i gang med arbejdet

Ergonomisk og 
stødabsorberende hætte
Nem adgang til alle funktioner

Effektiv beskyttelse af ventil-
enheden

Nyudviklet on/off-arm og  
konstant indholdsvisning
Øjeblikkelig aflæsning af indholdet

Indholdet kan aflæses, også når 
flowet er afbrudt
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ALTOP™ 

Indbygget reduktionsventil
Ingen behov for separate 
reduktionsventiler

Ingen risko for et for højt 
afgangstryk

Lynkobling

On/off-arm 
Åbn og luk flasken hurtigt 
og enkelt

Stødabsorberende 
flaskehætte 
Den fastmonterede flaske-
hætte beskytter ventil-
enheden

Flaskehætten har et håndtag 
og er let at håndtere

Konstant indholdsvisning
Det er nemt at se, hvor meget 
gas der er tilbage i flasken, 
også når den er lukket



SMARTOP™ 

Ergonomisk 
beskyttelseshætte

Flasken er let at håndtere

Den fastmonterede 
beskyttelseshætte 
beskytter ventilen

On/off-arm  
Let at åbne og lukke

Tydelig on/off-status

Flowbegrænser og
restgasventil  

Den indbyggede flow-
begrænser sikrer, at flasken 
ikke riskerer at vælte, når 
gassen strømmer ud

Restgasventilen forhindrer 
urenheder i at trænge ind 
i flasken



Synlig og tydelig 
on/off-arm

Meget tydelig indholds-
visning giver god kontrol

Indbygget reduktions-
ventil og smart forskru-
ning/lynkobling

Tydelig, enkel og juster-
bar flowreguator
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Air Liquide er verdens førende inden for gasser, teknik og 
services til industrien og sundhedssektoren. Virksomheden er 
repræsenteret i 80 lande, har 67.000 medarbejdere og servicerer 
over 3 millioner kunder og patienter. Oxygen, nitrogen og 
hydrogen er små molekyler, som er grundlæggende for alt liv, stof 
og energi. De udgør hjørnestenene i Air Liquides videnskabelige 
arbejde og har været kernen i virksomhedens aktiviteter siden 
grundlæggelsen i 1902.

Air Liquide Danmark A/S er en del af Air Liquide-koncernen. 
Sammen med vores søsterselskaber i Sverige, Norge og Finland 
indgår vi i en fælles nordisk organisation. Det betyder, at vi har 
ressourcer til at tilbyde vores kunder en meget høj grad af service, 
også på tværs af landegrænserne. 

Takket være strategisk placerede produktionsenheder, vores 
effektive transportorganisation og mere end 350 salgssteder 
leverer vi hurtigt og sikkert over hele Norden.




