Air Liquide
Światowy lider w dziedzinie gazów, technologii
i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia
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Grupa Air Liquide, obecna w 75 krajach, zatrudniająca około 66 400 pracowników i obsługująca ponad 3,8 miliona klientów i pacjentów, jest światowym
liderem w dziedznie gazów, technologii i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia.
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Air Liquide oferuje wszystkie gazy techniczne oraz własny system dystrybucji gazów,
który ze względu na swoją wszechstronność potraﬁ sprostać indywidualnym wymaganiom naszych klientów. Gazy mogą być dostarczane w pojedynczych butlach, w wiązkach
butlowych, cysternami lub produkowane na miejscu u klienta. Są one wykorzystywane
w wielu branżach: hutnictwie, spawalnictwie, elektronice, sektorze chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, motoryzacyjnym, ochronie środowiska i innych.

Znacząca produkcja gazów
W 1999 roku Air Liquide uruchomiło największą w kraju instalację
do rozdziału powietrza w Dąbrowie Górniczej. Pozostałe trzy jednostki Air Liquide w Polsce zlokalizowane są w Głogowie, Krakowie
i Puławach. Ponadto Air Liquide eksploatuje kilkanaście instalacji
on-site i posiada najnowocześniejsze na polskim rynku napełnialnie
gazów sprężonych.

Usługi – oferta ekspertów
Oferujemy wiele innowacyjnych usług optymalizujących produkcję
i zarządzanie kosztami dla klientów z wielu branż. Nasze usługi
pozwalają klientom skoncentrować się na własnej działalności doskonaląc jednocześnie proces produkcyjny. Oferowany przez Air Liquide
system Optimal – zdalnej kontroli, sterowania i monitoringu instalacji
– zwiększa niezawodność dostaw gazów oraz pracy instalacji.

Nowoczesne technologie
Zaangażowanie w rozwój technologii i nowatorstwo stosowanych
rozwiązań utrzymują Air Liquide od ponad 100 lat na pozycji nr 1
w branży gazów technicznych. Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb klientów coraz doskonalszymi i jednocześnie bardziej konkurencyjnymi rozwiązaniami, optymalizującymi proces produkcyjny, poprawiającymi bezpieczeństwo pracy i chroniącymi środowisko.

Po pierwsze bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest kluczową sprawą w działalności Air Liquide.
Od wielu lat cel „Zero wypadków” jest naszym priorytetem. Grupa
Air Liquide posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu bezpiecznych instalacji i ich bez awaryjnej obsłudze. Dział Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem wspomaga na każdym etapie projekty
realizowane przez Air Liquide.

