Den moderna gasflaskan
som förenklar ditt arbete

TOP-FAMILJEN
Vi har gasflaskan för
alla dina behov

www.albee.se
Beställ online

www.airliquide.se

EXELTOP

TM

EXELTOP™ är den nyaste
medlemmen i Air Liquides Top-familj
EXELTOP är utrustad med en ny och avancerad
inbyggd tvåstegsregulator som ger dig ett stabilt
gasflöde och snabb och säker anslutning varje gång.
EXELTOP har dessutom användarvänlig och
ergonomisk design, on/off-spak och graderat vred.

Fördelar
•
•
•
•
•

Ergonomisk och tålig gasflaskhuv
On/off-spak
Avancerad inbyggd tvåstegsregulator
Snabbkoppling
Konstant innehållsvisning

ALTOP

TM

ALTOP™ är Air Liquides bästsäljare
i Top-familjen
ALTOP är utformad för dig som vill arbeta effektivt utan
att ge avkall på säkerheten. Den har inbyggd regulator,
on/off-spak och en huv som skyddar ventilen.
Med ALTOP sparar du tid, pengar och gas, samtidigt
som du arbetar säkert.

Fördelar
•
•
•
•
•

Tålig gasflaskhuv
On/off-spak
Inbyggd regulator
Snabbkoppling
Konstant innehållsvisning

SMARTOP

TM

SMARTOP™ är Air Liquides
lösning med vår standardventil
SMARTOP är Air Liquides standardlösning, där du
använder din egen regulator. Den har on/off-spak och
en innehållsmätare som gör det enkelt att se hur mycket
gas som finns kvar i flaskan. SMARTOP är lätt att
hantera med en ergonomisk huv som skyddar ventilen.

Fördelar
•
•
•
•

Ergonomisk gasflaskhuv
On/off-spak
Flödesreglage och restgasventil
Konstant innehållsvisning

ALbee™ utrustad med MINITOP™
är Air Liquides smarta köpflaska
ALbee med MINITOP är en modern köpflaska som
gjort succé bland användare som vill ha en smidig
och lätthanterlig gasflaska med stor kapacitet.
ALbee med MINITOP har snabbkoppling (ej ALbee
Cool) så att du snabbt och enkelt kan komma igång
med ditt arbete.

Fördelar
•
•
•
•
•

Greppvänligt handtag
On/off-spak
Inbyggd regulator
Snabbkoppling
Konstant innehållsvisning

EXELTOP™
Avancerad inbyggd
tvåstegsregulator
Stabilt gasflöde och ingen
risk för högt utloppstryck
Lätt att justera med nytt
graderat vred

Snabbkopplingssystem
Anslut slangen och börja
arbeta genast

Ergonomisk och tålig
flaskhuv
Lätt att komma åt alla
funktioner
Effektivt skydd av ventilen

Nyutvecklad on/off-spak och
konstant visning av innehållet
Omedelbar stängning av gasen
Innehållet kan avläsas, även när
gasflödet är stängt

ALTOP™
Inbyggd regulator
Inget behov av separat regulator
Ingen risk för att du utsätter dig
för gasflöden med höga tryck
Snabbkoppling

On/off-spak
Öppna och stäng gasflaskan snabbt och enkelt

Tålig flaskhuv
Permanent huv som skyddar
regulatorn och ventilen
Huven har ett handtag och är
lätt att hantera

Permanent innehållsmätare
Innehållsmätaren visar hur
mycket gas som är kvar i flaskan,
även när den är stängd

SMARTOP™
On/off-spak
Lätt att öppna och stänga
Du ser på långt håll om
gasen är på eller av

Flödesbegränsare
och restgasventil
Inbyggd flödesbegränsare
som gör att flaskan inte
riskerar att välta när gas
strömmar ut
Restgasventilen gör att inga
föroreningar tränger in i flaskan

Ergonomisk skyddshuv
Flaskan är lätt att hantera
Permanent skyddshuv
skyddar ventilen

Inbyggd regulator och
smart snabbkoppling

Synligt och tydligt
on/off-reglage

Tydligt, enkelt och
ställbart flödesreglage

Mycket tydlig innehållsmätare ger bra kontroll

Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser, teknik
och tjänster för industri och sjukvård. Verksamheten finns
representerad i 80 länder, har ca 65 000 medarbetare och över
3,5 miljoner kunder och patienter. Oxygen, nitrogen och hydrogen
är små molekyler som är grundläggande för liv, materia och energi.
Dessa gaser utgör hörnstenarna i Air Liquides vetenskapliga
arbete och har varit kärnan i koncernens verksamhet sedan den
grundades 1902.
Air Liquide Gas AB utgör en del av Air Liquide-koncernen.
Tillsammans med våra systerbolag i Danmark, Finland och Norge
ingår vi i en gemensam nordisk organisation. Det betyder att vi har
resurser att erbjuda våra kunder en mycket hög grad av service,
även tvärs över landsgränserna.
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Tack vare strategiskt placerade produktionsenheter, vår effektiva
transportorganisation och mer än 350 försäljningsställen,
levererar vi snabbt och säkert över hela Norden.

