Den moderna gasflaskan
som förenklar ditt arbete

TOPP-FAMILIEN
Vi har gassflasken for
alle dine behov

www.albee.se
Beställ online

www.airliquide.no

EXELTOP

TM

EXELTOP™ er det nyeste medlemmet
i Air Liquides Topp-familie
EXELTOP er utstyrt med en ny og avansert innebygd
totrinnssregulator som gir deg stabil gassflyt og rask
og sikker tilkobling hver gang. EXELTOP har i tillegg
brukervennlig og ergonomisk design, av/på-spake og
gradert skruknapp.
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Fordeler
•
•
•
•
•

Ergonomisk og støtsikker beskyttelseshette
Av/på-spake
Avansert innebygd totrinnsregulator
Hurtigkobling
Integrert flowmeter

ALTOP

TM

ALTOP™ er Air Liquides bestselgere
i Topp-familien
ALTOP er utformet for deg som vil arbeide effektivt uten
å gi avkall på sikkerheten. Den har innebygd regulator,
av/på-spake, og en hette som beskytter ventilen.
Med ALTOP sparer du tid, penger og gass, samtidig
som du arbeider sikkert.

Fordeler
•
•
•
•
•

Støtsikker beskyttelseshette
Av/på-spake
Integrert regulator
Hurtigkobling
Integrert flowmeter

SMARTOP

TM

SMARTOP™ er Air Liquides løsning
med vår standardventil
SMARTOP er Air Liquides standardløsning, der du
bruker din egen regulator. Den har av/på-spake og en
innholdsviser som gjør det enkelt å se hvor mye gass
som er igjen i flasken. SMARTOP er lett å håndtere med
en ergonomisk hette som beskytter ventilen.

Fordeler
•
•
•
•

Ergonomisk beskyttelseshette
Av/på-spake
Flowregulator og restgassventil
Integrert flowmeter

ALbee™ utstyrt med MINITOP™
er Air Liquides smarte kjøpeflaske
ALbee med MINITOP er en moderne kjøpeflaske
som har hatt suksess blant brukere som vil ha en
smidig og letthåndterlig gassflaske med stor kapasitet. ALbee med MINITOP har hurtigkobling (ikke
ALbee Cool) så du raskt og enkelt kan komme i gang
med arbeidet.

Fordeler
•
•
•
•
•

Gripevennlig håndtak
Av/på-spake
Integrert regulator
Hurtigkobling
Integrert flowmeter

EXELTOP™
Avansert innebygd
totrinnsregulator
Stabil gassflyt og ingen
risiko for høyt utløpstrykk
Lett å justere med ny,
gradért, skruknapp

Hurtigkoblingssystem
Koble til slangen og begynn
å arbeide med en gang

Ergonomisk og
motstandsdyktig
flaskehode
Lett å komme til alle
funksjoner
Effektiv beskyttelse av
ventilen

Nyutviklet av/på-spake og
konstant innholdsvisning
Umiddelbar stenging av gassen
Innholdet kan avleses, selv når
gassflowet er stengt

ALTOP™
Integrert regulator
Ingen behov for separat
regulator
Du risikerer ikke å utsette deg for
gass under høyt trykk
Hurtigkobling

Av/på-spake
Åpne og steng gassflasken
hurtig og enkelt

Støtsikker topp
Fast topp som gir sikker og
god beskyttelse for regulator
og ventil
Toppen har håndtak og er
enkel å håndtere

Integrert flowmeter
Innholdsmåleren viser hvor mye
som er igjen i flasken, selv om
den er stengt

SMARTOP™

Av/på-spake
Lett å åpne og stenge
Du ser på langt hold om gassflasken er åpen eller ikke

Flow-regulator og
restgassventil
Integrert flow-regulator øker
sikkerheten så flasken ikke
velter når gassen strømmer ut
Restgassventilen hindrer
forurensinger i flasken

Ergonomisk
beskyttelseshette
Flasken er lett å håndtere
Fastmontert hette som
beskytter ventilen

Integrert regulator og
smart hurtigkobling for
enkel håndtering

Regulator er godt
beskyttet mot ytre
påvirkninger

Smart hurtigkobling
for enkel håndtering

Meget tydelig innholdsmåler gir god kontroll

Air Liquide er verdensledende leverandør av gasser, teknikk
og tjenester for industri- og helsesektoren. Virksomheten er
representert i 80 land, har ca 65 000 medarbeidere og over 3,5
millioner kunder og pasienter. Oksygen, nitrogen og hydrogen er
små molekyler som er grunnleggende for alt liv, materie og energi.
Disse gassene utgjør hjørnesteinene i Air Liquides vitenskapelige
arbeid og har vært kjernen i konsernets virksomhet siden det ble
grunnlagt i 1902.
Air Liquide Norway AS er medlem av Air Liquide-gruppen.
Sammen med våre søsterselskaper i Danmark, Sverige og
Finland inngår vi i en felles nordisk organisasjon. Det gjør at vi kan
tilby deg som kunde ressurser og svært god service, også over
landegrensene.
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Takket være våre strategisk plasserte produksjonsenheter, vår
effektive transportorganisasjon og over 350 utsalgssteder leverer
vi raskt og sikkert over hele Norden.

