GAS ER IKKE
BARE GAS

GAS I 100 ÅR
Gas er ikke bare gas. Det ved vi, fordi vi har produceret og solgt gas i
mere end 100 år. Vi ønsker at være med til at give vores kunder mulighed
for at skabe konkurrencedygtige produkter. Det gør vi ved at være en troværdig og pålidelig samarbejdspartner til gasforbrugende virksomheder.
Vi sørger for at levere rene gasser af høj ensartet kvalitet og samtidig
yde en kompetent rådgivning, der sikre vores kunder kosteffektivitet.
Sammen med dette sætter vi en ære i at levere til tiden.
Uanset hvilken branche du arbejder i, kan vi tilbyde en totalløsning lige
fra rådgivning om gas og udstyr til projektering og installation.
Strandmøllen blev grundlagt i 1917 i en tidligere vandmølle. Lokalerne
i Klampenborg fungerer i dag som koncernhovedsæde. Siden 1967 har
Strandmøllen været et fondsejet selskab. Det betyder, at virksomheden
har en solid, langsigtet og økonomisk stærk ejer.

2

Strandmøllen blev grundlagt i Danmark og vi har gennem årene investeret og udvidet i nye markeder. I Danmark ejer vi datterselskabet
Medical Danmark A/S, der primært servicerer danske iltpatienter i
hjemmet. Derudover har vi i starten af 2015 indgået partnerskab med
OK a.m.b.a og Nel Hydrogen om etablering af brinttankstationer i
Danmark.
Strandmøllen findes også udenfor Danmarks grænser. I Ljungby, Sverige, har Strandmøllen et søsterselskab, Strandmöllen AB, med Nordeuropas mest moderne luftgasfabrik. I Tyskland har Strandmøllen det
tyske selskab Gasecenter Nord GmbH i Lübeck.
Strandmøllen har i dag mere end 180 dedikerede medarbejdere fordelt i
Danmark, Sverige og Tyskland.
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GAS TIL ALLE FORMÅL
Svejsning af broer, pakning af chipposer, sofistikerede ppb-gasblandinger og livsvigtig ilt til for tidligt fødte børn - Strandmøllens gas har
mange forskellige kundegrupper og formål. Find mere om gas til netop
din branche på www.strandmollen.dk.
Kvalitet og kvalitetssikring er en naturlig og vigtig del af vores hverdag.
Det er indarbejdet fra top til bund i vores virksomhed og indgår lige
fra at være en grundholdning i vores mission til at være et operationelt
værktøj i forbindelse med levering af den enkelte gasflaske.
Inden for hvert forretningsområde tilbyder vi branchespecifikke gaskoncepter. Derudover tilbyder vi hele paletten af standardprodukter og
specialgasser. Dette giver vores kunder større fleksibilitet og en mere
effektiv produktion og dermed en højere lønsomhed.
Udover egen produktion af gasser har vi samarbejde med internationale
gasproducenter om levering af specielle produkter.
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VI SIKRER FREMTIDEN
Gasserne bliver fremstillet på højeffektive og moderne anlæg i Ejby og
Holbæk med faste rutiner for kvaliteter og tolerancer. Strandmøllen er
certificeret i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 13485 (medicinsk
udstyr), samt ISO 50001 (Energiledelse). Det betyder, at vores p
 roduktion
er tilrettelagt med henblik på at efterleve alle myndigshedskrav samt
skåne miljøet mest muligt.
En af Strandmøllens seks grundholdninger er ”Vi arbejder sikkert”.
Derfor går sikkerheden før alt andet og gennemsyrer vores forretning.
Strandmøllen er desuden medlem af brancheforeningen EIGA, European
Industrial Gases Association, som er en sikkerheds og teknisk orienteret
organisation inden for gasbranchen.
Med et teknisk avanceret anlæg produceres luftgasserne oxygen, nitrogen,
og argon. De medicinske gasser, som Strandmøllen producerer, lever op til
de strenge europæiske lægemiddelkrav, der bl. a. stiller krav til sporbarhed.
I Ejby findes også er hydrogen elektrolyseanlæg, som blandt andet bruges
til at lave brændstof til brintbiler.
Acetylen bliver produceret i Holbæk på vores produktionsanlæg og fyldestation, der er baseret på den nyeste teknologi og med den højest mulige
sikkerhedsnorm.
Ud over dette har vi et søsterselskab i Ljungby, Sverige. I Sverige har vi
Nordeuropas mest moderne luftgasfabrik som blev indviet i 2014, hvor
der produceres oxygen, nitrogen og argon. Fabrikken i Sverige giver os
en unik forsyningssikkerhed på det danske marked.
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VI DRIVER UDVIKLINGEN
Vi udvikler hele tiden nye produkter, services og arbejdsmetoder – altid
med tanke på at skabe værdi for vores kunder og bidrage til en sund
udvikling af samfundet.
100 fremgangsrige år i gasbranchen har uden tvivl givet os et dybt
kendskab til gas. Vi har altid haft fokus på innovation og nytænkning.
XL-BATTERI Allerede i 2004 så vi et behov hos vores kunder, som vi
opfyldte ved lanceringen af XL-batteriet med 300 bar. XL-batteriet giver
næsten dobbelt så meget gas uden at optage mere gulvplads. Det
betyder, at du blandt andet reducerer transportomkostninger og administrationstid.
OCT er et unikt system, hvor alle vores flasker og batterier er forsynet
med en unik stregkode. En brugervenlig webportal giver dig mulighed for at kontrollere og styre flowet af dine gasflasker, følgesedler,
fakturaer og meget mere.
KVIK TOP® er en alt-i-én løsning. Flaskerne med 300 bar har en
integreret reduktionsventil og regulator. Trykket giver dig op til 50 %
mere gas per flaske, og du undgår vedligeholdelse og indkøb af separate
regulatorer.
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HØJ LEVERINGSSIKKERHED OG GOD RÅDGIVNING
Uanset om du arbejder i et laboratorie eller på en maskinfabrik, så kan
Strandmøllen rådgive dig om hvilken gas eller gasblanding, der er mest
optimal i din produktion.
Strandmøllen kender dine krav til høj service og pålidelig distribution.
Vi har egen afdeling for teknisk service, vedligeholdelse af flaskeparken, samt distribution. Dette giver os fuld kontrol fra fyldning af
flasken til levering hos kunderne. Det giver os mulighed for, at være
fleksible og imødekomme særlige behov og ønsker – og samtidig fastholde en høj kvalitet gennem hele leverancen.
VORES LOKALE DEPOTER
Strandmøllen har et bredt netværk af depoter over hele Danmark for
at sikre vores kunder den bedste service. Vi er fleksible og tilgængelige
og kan derfor levere gas lokalt i nærheden af dig - uanset hvor du bor.
Besøg gerne vores hjemmeside for at finde dit nærmeste depot.
EN KOMPLET GASVIRKSOMHED
100 år i gasbranchen gør os til en komplet virksomhed. Når du vælger Strandmøllen som din gasleverandør, kan du være sikker på, at vi
hjælper dig fra starten af samarbejdet og så længe du har behov for
Strandmøllen.

STRANDMØLLEN TILBYDER DIG:
• Alle typer gasser
• Udstyr – både teknisk og medicinsk
• KVIK TOP® 300 bar
• XL-batterier i 300 bar
• Rådgivning
• Uddannelse
• Teknisk service
• Flaskestyringssystemet OCT
• Overvågning af dit anlæg
• Serviceaftale
• Sporbarhed
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GAS ER IKKE BARE GAS
Det ved vi, fordi vi har produceret og solgt gasser i mere end 100 år.
Gassen skal altid være der, når du har brug for det. Dette er en selvfølge ligesom når du tænder for lampen, så lyser den. Vores ekspertise giver dig mulighed for at fokusere på din forretning og have tillid til,
at vi sørger for gassen. Hver kunde er unik, og vi gør hvad vi kan for at
hjælpe dig på den bedste måde.
Uanset hvilken branche du kommer fra, kan vi tilbyde et komplet
udbud af gasser med tilhørende udstyr, teknik og rådgivning. Udover
egen produktion af luftarter har vi samarbejde med udenlandske
producenter om levering af specielle produkter.
Strandmøllen har siden 1967 været et fondsejet selskab. Det betyder, at
vi er en solid, langsigtet og økonomisk stærk virksomhed.
Strandmøllen har i dag mere end 180 ansatte fordelt i Danmark og
Sverige.
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