Air Liquide
Svetový líder v plynoch pre priemysel,
zdravotníctvo a životné prostredie

www.airliquide.sk

Air Liquide je medzinárodná skupina aktívna v oblasti výroby a distribúcie
plynov pre priemysel, zdravotníctvo a životné prostredie a poskytujúca
technológie, zariadenia a služby. Od svojho vzniku Air Liquide realizoval svoje
investície po celom svete a od deväťdesiatych rokov posilňovala Skupina
svoju pozíciu v strednej Európe (Slovensko a Česká Republika, Poľsko,
Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Ukrajina). Založený
v roku 1902, Air Liquide je dnes prítomný v 80 krajinách a zamestnáva
približne 50 000 zamestnancov.

Výrobca a dodávateľ priemyselných plynov
Air Liquide ponúka celý rad priemyselných
plynov a vlastných distribučných systémov,
ktoré sú vďaka svojej univerzálnosti schopné
spĺňať individuálne požiadavky našich
zákazníkov. Naše plyny sú dodávané v tlakových
fľašiach, zväzkoch, cisternových vozidlách
alebo vyrábané priamo u zákazníka.
Sú aplikovateľné v mnohých priemyselných
odvetviach ako metalurgia, zváranie a rezanie,
elektronika, chemický priemysel, farmácia
a spracovanie jedla, automotive, ochrana
životného prostredia a ďalšie.
Spoločnosť Air Liquide na Slovensku
• Sme tu pre našich zákazníkov od roku 2000.
• Sme dobre etablovaným dodávateľom
technických plynov.
• Máme dobre vybudovanú a rozvinutú
distribučná sieť.
• Zásobujeme viac ako 1 000 zákazníkov.
• Prevádzkujeme viacero veľkokapacitných
on-site generátorov plynu priamo
u zákazníkov.
• Dodávame komplexné služby: konzultácie,
plánovanie, skúšobné testy, realizáciu
projektov, spustenie zásobovania
na odbernom mieste a popredajný servis.

Služby – expertná ponuka
Ponúkame rozsiahlu paletu inovatívnych služieb
na optimalizáciu produkcie a manažment nákladov
pre klientov v mnohých priemyselných odvetviach.
Naše služby umožňujú zákazníkom zamerať sa na ich
kľúčové aktivity, zatiaľ čo služby ponúkané v systéme
Air Liquide Optimal – vzdialené ovládanie, monitorovanie
a kontrola systémov – zvyšujú spoľahlivosť prevádzky
a dodávok plynov.

Pokročilé technológie
Technologická orientácia skupiny udržala Air Liquide
na čele v oblasti high-tech technológií priemyselných
plynov viac ako 100 rokov. Cieľ Skupiny je napĺňať
potreby zákazníkov prostredníctvom inovatívnych
aplikačných riešení, využívajúc expertízu
a konkurencieschopnosť Skupiny. Výsledkom je
zlepšená produktivita a ochrana životného prostredia.

Bezpečnosť – naša najvyššia priorita
Bezpečnosť je kľúčovým aspektom v podnikateľskom
modeli Air Liquide. Počas mnohých rokov je našou najvyššou
prioritou dosiahnutie nulovej nehodovosti. Air Liquide má
rozsiahle skúsenosti v dizajnovaní bezpečných inštalácií
a bezproblémových služieb. Naše oddelenie pre bezpečnosť
a riadenie rizík je prítomné pri každej fáze implementácie
projektov Air Liquide.

Divízia Industrial Merchant poskytuje priemyselné a špeciálne plyny,
aplikačné vybavenie a expertízu svojim zákazníkom v každej fáze ich procesu.
Naprieč celou radou priemyselných odvetví, od nadnárodných korporácií
po samostatných remeselníkov, poskytuje 20 000 ľudí inovatívne služby
zabezpečujúce udržateľný výkon pre viac ako jeden milión zákazníkov.
Svojím zameraním na praktické inovácie, potreby zákazníka a dlhodobé
partnerstvá posúva divízia Industrial Merchant priemysel vpred.
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Svetový líder v plynoch, technológiách a službách pre priemysel a zdravie, Air Liquide pôsobí v 80 krajinách s takmer 50 000 zamestnancami a slúži viac ako 2 miliónom zákazníkov
a pacientov. Kyslík, dusík a vodík sú základom činnosti našej spoločnosti od jej založenia v roku 1902. Cieľom Air Liquide je zostať lídrom v tomto priemysle, dodávajúc dlhodobé
výkony a konajúc zodpovedne.

