Air Liquide i Norden
Gassleverandøren som dekker alle behov

www.airliquide.no

Vi tar ansvaret for hele
gassforbruket ditt
Bruk av gass er ofte komplisert og krever
spesialkunnskap. Da er det en fordel å
ha en totalleverandør som tar ansvaret
for all gassen i bedriften, slik at du kan
fokusere på kjernevirksomheten.
Vi ser frem til å bli bedre kjent med
deg og bedriften din. Det er i samspillet med kundene våre vi utvikler
de aller mest effektive løsningene våre.
Air Liquide tilbyr ulike interessante
løsninger som bidrar til høyer sikkerhet, effektivitet og lønnsomhet.
Medarbeiderne våre har spesialkunnskap og erfaring som dekker
alle bransjer, blant annet sveising og
skjæring, stål- og metallbearbeiding,
næringsmidler, masse og papir,
farmasi, helse, forskning og analyse.
Vi er den eneste gassleverandøren
du trenger, uansett hvilken bransje
du representerer, og uansett hvor i
Norden du befinner deg.

Visjon
Air Liquides visjon er å være bransjeledende ved
alltid å tilby optimal kvalitet og bidra til et bærekraftig
samfunn.

Strategi
I dag endrer forutsetningene seg hele tiden. Derfor
har Air Liquide utarbeidet en endringsstrategi
med utgangspunkt i kunden, der målet er å oppnå
lønnsomhet og langsiktig vekst. Strategien bygger på

spisskompetanse, godt gjennomtenkte investeringer,
åpen innovasjon og samarbeid mellom alle
selskapene våre, uavhengig av geografisk plassering.
Takket være medarbeidernes kompetanse,
engasjement og evne til å tenke nyskapende kan
Air Liquide utvikle seg i takt med de stadige
endringene innenfor energi, miljø, helse og
digitalisering. På denne måten klarer vi å tilby enda
mer til alle kundene og pasientene våre.

Air Liquide i Norden tilbyr industrigasser, spesialgasser og medisinske gasser. Nedenfor finner du en oversikt
over hovedproduktene våre og bruksområdene for disse. Utvalget vårt er imidlertid langt større: Vi tilbyr andre
gasser og naturligvis også gassblandinger – både standardiserte og skreddersydde.
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Utstyr
Vi har utstyret og tilbehøret du trenger for
gassforsyning i bedriften din, enten dere
bruker industrigasser, spesialgasser eller
medisinske gasser.

Tjenester
Nitrogen – N2

Ved å velge tjenestene våre for gassforsyning
bidrar du til å heve sikkerheten for medarbeiderne og kundene dine. Vi kan til og
med skreddersy tjenestene våre etter dine
spesifikke behov.

Oksygen – O2

• Høy kvalitet
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• Enklere valg av gasser
• Høy leveringssikkerhet
• Digitale kundeløsninger
• Tilgang til bransjeekspertise
• Service – når og der det trengs
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Acetylen – C2H2

Safety first – kontinuerlig
innsats for sikkerheten
Sikkerhet – både generelt og knyttet til gasshåndtering – er en av grunnpilarene i samtlige
Air Liquide-selskaper over hele verden. Vi har
en nullvisjon for ulykker. Slagordet Safety first
gjennomsyrer hele virksomheten vår, og står
bokstavelig talt alltid øverst på agendaen både
på interne møter og møter med kundene våre.
Alle gasser har spesielle egenskaper som gjør at
de krever ekstra oppmerksomhet for at ulykker
skal unngås. Derfor er det helt naturlig for oss å
prioritere sikkerhet foran alt annet, uavhengig av
om kunden er et stort konsern eller en liten bedrift.
Vi jobber systematisk med sikkerhet i tråd med den
gjeldende lovgivningen. For det interne rørsystemet
vårt har vi utarbeidet strenge rutiner for prosess- og
personsikkerhet. Vi jobber også kontinuerlig for
å opprettholde en god sikkerhetskultur blant våre
egne medarbeidere, noe som bidrar til å redde liv.
En del av denne innsatsen skjer i samarbeid med
andre aktører innenfor gassbransjen gjennom
The European Industrial Gases Association (EIGA).

Kvalitet – riktig produkt
til rett tid

Air Liquide jobber aktivt for å fremme en utvikling
med et godt samspill mellom mennesker, miljø
og økonomi. Arbeidet vårt for et bedre miljø
gjenspeiles både i vår egen virksomhet og i de
miljøvennlige løsningene vi tilbyr kundene våre,
som for eksempel utstyr for utslippskontroll,
vannbehandling og avfallsgjenvinning. I tillegg tilbyr
vi svært energieffektive løsninger for ulike områder.
Til sammen bidrar dette til at bedriften din øker
konkurranseevnen og reduserer miljøpåvirkningen.
Vi er også opptatt av hvordan vi selv påvirker miljøet
gjennom produksjon og transport, og fokuserer
spesielt på luftkvalitet og klimaendringer. Derfor
forsker og jobber vi kontinuerlig med å utvikle teknikk
og produksjonsmetoder som reduserer forbruket av
energi og råvarer.
Vi tar klimautfordringene svært alvorlig. Nå får kundene
våre muligheten til å kjøpe klimasmart flytende gass –
Green Origin. Dette konseptet er utviklet for å redusere
miljøpåvirkningen fra flytende gasser (oksygen, nitrogen,
argon og karbondioksid) gjennom livssyklusen. Vi kunne
med god samvittighet sagt at du får klimanøytral gass
gjennom det unike Green Origin-konseptet. Ettersom
ingen produkter kan være 100 prosent klimanøytrale,
nøyer vi oss imidlertid med å kategorisere gassen som
klimasmart. Og det er den virkelig!
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Kvalitetskravene i Air Liquide innebærer at vi oppfyller
og tar ansvar for kravene som stilles av kundene våre
og markedet. Vi fremstiller produktene våre i samsvar
med strenge instrukser og grundige kontroller. Det er
viktig for oss at vi alltid blir oppfattet som saklige og
profesjonelle – kort sagt at vi er til å stole på. Derfor er
det viktig for oss at medarbeiderne våre har relevant
kompetanse, er lett tilgjengelige, har riktig og godt
vedlikeholdt utstyr og har gode kundekontakter.

Innsats for en bærekraftig
utvikling

For transportsektoren
utvikler Air Liquide rene
løsninger ved hjelp av
biogass og hydrogen.

Fokus på sikkerhet,
kvalitet og miljø

• ISO 9001 Kvalitet
Danmark, Sverige, Finland, Norge
• ISO 14001 Miljø
Danmark og Sverige
• ISO 50001 Energi
Danmark
• OHSAS 18001 Arbeidsmiljø
Finland
• ISO 22000 Produksjon og håndtering
av næringsmidler og drikke
Finland

Air Liquide-konsernet opptrer ansvarlig
for å verne om miljøet og folks helse, med
mål om å bedre luftkvaliteten og bekjempe
global oppvarming.

Air Liquide Healthcare –
medisinske gasser for alle behov
Air Liquide Healthcare tilbyr medisinske gasser, tjenester
og utstyr som dekker alle behov innenfor den private og
offentlige helsesektoren, dyrehelsesektoren, odontologi
og medisinsk forskning.
Medisinske gasser, som for eksempel medisinsk
oksygen, lystgass, oksygen og karbondioksid, er et
livsviktig element i pasientbehandlingen.
For oss kommer gassenes kvalitet og sikkerhet alltid
først. Gjennom kompetanse og produkter av høy
kvalitet jobber vi målrettet med å tilby så god service

som overhodet mulig til kundene våre, og på denne
måten bidra til bedre helse.
Air Liquide Healthcare bidrar også med banebrytende forskning og utprøving av nye, spennende
gasser.
Air Liquide Healthcare er representert i en rekke
offentlige sykehus og private klinikker i Norge, Sverige
og Danmark.

Air Liquide leverer også medisinske gasser og utstyr til pasienter
i hjemmesykepleien gjennom selskapene Aiolos (Sverige) og
VitalAire (Danmark). De høyt kvalifiserte og kunnskapsrike
medarbeiderne våre innenfor produksjon, kvalitet, salg og
rådgivning er alltid tilgjengelige for pasientene våre.

Fremtidens
løsninger
Air Liquide er lidenskapelig opptatt av nyskapning,
og dette gjenspeiles også i strategiene våre.
Vi fornyer virksomheten kontinuerlig, og foregriper
også fremtidige utfordringer i markedene. Air Liquide
utvikler nyskapende løsninger og produkter som
samfunnet har nytte av, samtidig som vi oppfyller
kundenes og pasientenes behov.
Forskningen vår omfatter blant annet biologiske
ressurser, elektronikk, forbrenning med oksygen,
prosesstyring, logistikk og energi via hydrogengass.
Air Liquide utvikler også nyskapende løsninger for
å gjøre håndteringen av produktene våre så trygg
og enkel som mulig.
I samarbeid med kundene våre avdekker Air Liquide
i Norden nye, lokale muligheter og markeder for de
nyskapende løsningene som utvikles i konsernet.
Vi oppmuntrer også medarbeiderne våre til å være
med på å utvikle fremtidens løsninger. Hvert år deler
vi ut priser for de mest nyskapende forslagene. På
denne måten ønsker vi å stimulere til utvikling av nye,
kreative produkter og tjenester som kundene våre har
nytte av.

Air Liquides nyskapende løsninger gjør
arbeidsdagen din enklere. EXELTOP har
en avansert innebygd totrinnsregulator,
ergonomisk flaskehode, hurtigkobling
og konstant innholdsvisning.

Air Liquide i Norden:
~ 500 medarbeidere
> 50 produksjonsanlegg
og administrative enheter
> 50 000 kunder
~ 400 forhandlere og agenter

Air Liquide er verdens ledende leverandør av gasser, teknologi og tjenester for industrien og helsesektoren. Vi har
virksomhet i 80 land, rundt 65 000 medarbeidere og over tre millioner kunder og pasienter. Oksygen, nitrogen og
hydrogen er små molekyler som er grunnleggende for liv, materie og energi. Disse gassene utgjør hjørnesteinene
i Air Liquides vitenskapelige arbeid, og har vært kjernen i konsernets virksomhet siden etableringen i 1902.
Air Liquide i Norden inngår i Air Liquide-konsernet. Kontorene i Norge, Sverige, Danmark og Finland inngår i en
felles nordisk organisasjon. Dette innebærer at vi kan tilby kundene våre et svært høyt servicenivå, også på tvers
av andegrensene.
Vi hjelper kundene våre med å få maksimalt utbytte av gassteknologiens enestående muligheter. Vi dekker alt fra
innledende behovsanalyse, prøvekjøring, installasjon og opplæring og helt frem til en optimalisert prosess. Vi tilbyr
også ulike tjenester tilpasset kundenes behov, blant annet service og vedlikehold.
Med strategisk plasserte produksjonsanlegg, en effektiv transportorganisasjon og over 350 salgssteder leverer vi raskt
og pålitelig i hele Norden.
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~ 203 millioner € i omsetning (2016)

