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Vår vision
Air Liquides vision är att vara branschledande genom 

att alltid leverera högsta kvalitet och att bidra till ett 

hållbart samhälle.

Vår strategi
Vi lever i en värld där förutsättningarna hela tiden 

förändras. Därför har Air Liquide formulerat en kund-

centrerad förändringsstrategi, vars syfte är lönsam 

och långsiktig tillväxt. Den bygger på spets-

kompetens, väl genomtänkta investeringar, öppen 

innovation och ett samarbete som genomsyrar alla 

våra bolag, oavsett geografisk placering.

Medarbetarnas kompetens, engagemang och 

innovationsanda gör att Air Liquide utvecklas i takt 

med de förändringar som sker inom energi & miljö, 

hälso- och sjukvård samt digitalisering. Detta gör att 

vi kan erbjuda ett högre mervärde åt alla våra kunder 

och patienter.

Vi tar helhetsansvaret 
för din gasanvändning
Gasanvändning är ofta komplex och 
kräver specialkunskaper. Då är det bra 
med en partner som tar helhetsansvar 
för din gasanvändning så att du kan 
fokusera på din kärnverksamhet. 
Vi ser fram emot att få lära känna 
dig och din verksamhet. Det är i 
mötet med dig vi kommer fram till 
de riktigt effektiva lösningarna. 

Air Liquide erbjuder en mängd 
intressanta lösningar som ger dig ökad 
säkerhet, höjd effektivitet och bättre 
lönsamhet. Våra experter har specialist-
kunskaper och erfarenhet inom alla 
områden – Svetsning och skärning, 
Stål- och metallbearbetning, Livsmedels-
industri, Massa- och pappersindustri, 
Farmaceutisk industri, Forskning och 
analys, Sjukvård m fl. Vi är den 
enda gasleverantören du behöver, 
oavsett vilken bransch du tillhör 
eller var i Norden du befinner dig. 



Air Liquide i Norden erbjuder industrigaser, specialgaser och medicinska gaser. De huvudsakliga produkterna 

och deras användningsområden hittar du här, men sortimentet är betydligt större än så, med ytterligare gaser 

och givetvis också gasblandningar, standardiserade såväl som skräddarsydda.

• Hög kvalitet

• Enklare gasval

• Hög leveranssäkerhet

• Digitala kundlösningar

• Tillgång till branschexpertis

• Service — när och där det behövs

Acetylen – C2H2
Forskning och analys
Stål- och metallbearbetning

Argon – Ar
Farmaceutisk industri
Forskning och analys
Livsmedelsindustri
Metallurgi
Stål- och metallbearbetning

Helium – He
Forskning och analys
Sjukvård
Stål- och metallbearbetning

Hydrogen – H2
Elektronik
Farmaceutisk industri
Forskning och analys
Förnybar energi
Stål- och metallbearbetning

Koldioxid – CO2
Livsmedelsindustri
Miljö
Sjukvård (Medicinteknisk koldioxid)
Stål- och metallbearbetning

Nitrogen – N2
Farmaceutisk industri
Forskning och analys
Livsmedelsindustri
Metallurgi
Miljö
Stål- och metallbearbetning

Oxygen – O2
Farmaceutisk industri
Massa- och pappersindustri
Metallurgi
Miljö
Sjukvård (Medicinsk oxygen)
Stål- och metallbearbetning

P
ho

to
 ©

 T
W

I L
td

Utrustning
Vi har den utrustning och de tillbehör som 

du behöver för gasförsörjningen i din verk-

samhet, oavsett om det gäller industri-

gaser, specialgaser eller medicinska gaser. 

Tjänster
När du väljer våra tjänster för gasförsörj-

ning ökar du tryggheten och säkerheten 

för din personal och dina kunder. Vi kan 

även skräddarsy våra tjänster för just dina 

behov. 



Safety first – ett oavbrutet 
säkerhetsarbete

En av hörnstenarna inom alla Air Liquide-bolag i hela 
världen är säkerhet i allmänhet och säker gashante-
ring i synnerhet. Målet är alltid noll olyckor och parollen 
Safety first genomsyrar hela vår verksamhet och står 
bokstavligen alltid överst på agendan vid såväl våra 
interna möten som i mötet med dig som är kund. 

Alla gaser har egenskaper som gör att de kräver 
speciell uppmärksamhet för att förhindra olyckor. 
Det ligger därför i vår natur att säkerheten kommer 
före allt annat, oavsett storlek på kunden. Vi bedriver 
ett systematiskt säkerhetsarbete i enlighet med 
befintlig lagstiftning, kompletterat med vårt interna 
ledningssystem med rigorösa rutiner för process- 
och personsäkerhet. Vi verkar oavbrutet för en hög 
säkerhetskultur bland våra egna medarbetare, 
vilket i slutändan räddar liv. 

En del av säkerhetsarbetet bedriver vi tillsammans 
med övriga bolag i gasbranschen via organisationen 
EIGA, The European Industrial Gases Association. 

Miljöarbete för en 
hållbar utveckling

Air Liquide arbetar aktivt för att främja en utveckling i 
världen där människor, miljö och ekonomi utvecklas 
i samklang. Vårt arbete för en bättre miljö avspeglas 
både i vår egen verksamhet och i de lösningar, 
avsedda att skydda miljön, som vi erbjuder dig som 
kund, t ex applikationer för utsläppskontroll, vatten-
behandling och avfallsåtervinning. Genom att dess-
utom erbjuda energisnålare lösningar inom en rad 
områden hjälper vi dig att öka din konkurrenskraft 
och att minska ditt miljöavtryck. 

Vi är uppmärksamma på den miljöpåverkan som vår 
egen verksamhet har när det gäller produktion och 
transporter, särskilt i fråga om luft och klimatföränd-
ringar. Därför arbetar Air Liquide kontinuerligt med 
forskning och utveckling av teknik och produktions-
metoder som leder till besparingar av energi och 
råvaror.

Vi tar klimatutmaningen på största allvar och erbjuder 
möjligheten att köpa klimatsmart flytande gas  – 
Green Origin. Detta är ett koncept som vi utformat 
för att minimera klimatpåverkan från flytande gaser 
(oxygen, nitrogen, argon och koldioxid) i ett livscykel-
perspektiv. Vi skulle med gott samvete kunna säga 
att vårt unika koncept Green Origin ger dig en klimat-
neutral gas, men eftersom vi anser att en produkt inte 
kan vara 100% klimatneutral väljer vi att nöja oss med 
klimatsmart. Och det är den verkligen!

Kvalitet – rätt produkt 
i rätt tid

Kvalitet för Air Liquide betyder att vi uppfyller och tar 
ansvar för de krav våra kunder och marknaden ställer. 
Vi tillverkar våra produkter enligt styrda instruktioner 
och noggranna kontroller. För oss är det viktigt att 
alltid uppfattas som sakliga och professionella, att 
vi helt enkelt är ett företag att lita på. I detta arbete är 
personal med relevant utbildning, lättillgänglighet, rätt 
och korrekt underhållen utrustning samt goda kund-
kontakter nyckelfaktorer. 

Inom transportsektorn 
utvecklar Air Liquide rena 
lösningar med hjälp av 
biogas och hydrogen.

Green origin



• ISO 9001 Kvalitet 

Danmark, Sverige, Finland, Norge 

• ISO 14001 Miljö 

Danmark och Sverige 

• ISO 50001 Energi 

Danmark  

• OHSAS 18001 Arbetsmiljö 

Finland 

• ISO 22000 Produktion och hantering av 

livsmedel & drycker 

Finland

Air Liquide-koncernen agerar ansvarsfullt 
för att bevara miljön och människors hälsa, 
med målet att förbättra luftkvaliteten och 
att kämpa mot global uppvärmning.

Fokus på säkerhet, 
kvalitet och miljö



Air Liquide Healthcare erbjuder medicinska gaser, 
tjänster och utrustning för alla behov inom privat och 
offentlig sjukvård, djursjukvård, tandvård och 
medicinsk forskning. 

De medicinska gaserna, t ex Medicinsk oxygen, 
Medicinsk lustgas, Medicinsk luft och Medicinteknisk 
koldioxid, är l ivsviktiga vid vård av patienter. 

Gasernas kvalitet och säkerhet är vår ledstjärna. 
Vi är dedikerade att, genom kompetens och hög-

Air Liquide levererar medicinska gaser och utrustning till 
patienter i hemsjukvården via våra bolag Aiolos (i Sverige) och 
VitalAire (i Danmark). Vår kvalificerade och kunniga personal 
inom produktion, kvalitet och försäljning/rådgivning finns alltid 
till hands för dig som patient. 

kvalitativa produkter, ge våra kunder bästa tänkbara 
service, och härigenom bidra till ökad hälsa. 

Air Liquide Healthcare finns dessutom med i fram-
kanten när det gäller forskning och tillämpning av nya 
spännande gaser. 

Air Liquide Healthcare finns representerat på många 
sjukhus och privata kliniker i Sverige, Norge och 
Danmark. 

Air Liquide Healthcare – 
medicinska gaser för alla behov



För Air Liquide är innovationer en hjärtefråga som 
genomsyrar hela strategin. Vi förnyar ständigt vår 
verksamhet och förutser de utmaningar som dyker 
upp på marknaderna. Air Liquide utvecklar innova-
tioner som gagnar samhället, samtidigt som vi möter 
våra kunders och patienters behov.

Koncernens forskning omfattar bl a bioresurser, 
elektronik, förbränning med oxygen, processkontroll, 
logistik och vätgasenergi. Air Liquide ligger också i 
framkant när det gäller att hitta innovativa lösningar för 
att göra hanteringen av våra produkter så säker och 
enkel som möjligt för dig som kund.

I Air Liquide Norden hittar vi, ofta tillsammans med 
dig, nya, lokala möjligheter och marknader för de 
innovationer som utvecklas inom Air Liquide-
koncernen. 

Vi uppmuntrar också våra medarbetare att vara med 
och utveckla framtidens lösningar. Varje år delar vi ut 
priser till de mest innovativa förslagen för att främja 
nya kreativa produkter och tjänster, till fördel för dig 
som kund.

Framtidens 
lösningar

Air Liquides innovativa lösningar under-
lättar ditt arbete. Vår EXELTOP har en 
avancerad inbyggd tvåstegsregulator, 
ergonomisk huv, snabbkoppling och 
konstant innehållsvisning.



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 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 i Norden utgör en del av Air Liquide-koncernen. Systerbolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge ingår i 
en gemensam nordisk organisation. Det betyder att vi har resurser att erbjuda våra kunder en mycket hög grad av service, 
även över landsgränserna.
 
Vi hjälper våra kunder att på bästa sätt utnyttja gasteknikens enastående möjligheter. Från inledande behovsanalys, 
provkörning, installation och utbildning fram till en optimalt intrimmad process. Vi erbjuder också en rad tjänster, bland 
annat service och underhåll, anpassade efter kundernas behov.
 
Tack vare strategiskt placerade produktionsenheter, vår effektiva transportorganisation och mer än 350 försäljnings-
ställen, levererar vi snabbt och säkert över hela Norden.  

Air Liquide Gas AB | Box 2911 | 212 09 Malmö | Tel: 040-38 10 00  

kundservice.sweden@airliquide.com | www.airliquide.se | www.mygas.se
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Air Liquide i Norden:
~ 500 medarbetare

> 50 produktionsanläggningar
    och administrativa enheter

> 50 000 kunder

~ 400 återförsäljare/agenter

~ 203 miljoner € försäljning, 2016


