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GAS
ER IKKE
BARE
GAS

Strandmøllen A/S har i mere end 100 år produceret
og solgt gasser til stort set alle brancher lige fra maskinindustrien og det lokale smedeværksted til sundhedssektoren og de store regionshospitaler.
Gennem alle årene har vi ikke kun udviklet vores
dybe kendskab til de forskellige gasser, men også nye
kvalitetsprodukter, services og arbejdsmetoder, som
skaber merværdi for vores kunder og deres produktioner. Det har vi naturligvis suppleret med kompetent og ikke mindst ærlig rådgivning i direkte kontakt
med kunderne.
Gas er med andre ord ikke bare gas. Det er en passion
for at skabe unikke totalløsninger lige fra rådgivning
om gasser og udstyr til projektering og installation.
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GASSER TIL
ALLE FORMÅL
Uanset om du TIG-svejser i rustfrit stål, pakker fødevarer i modificeret atmosfære eller giver livsvigtig ilt til
for tidligt fødte børn, så har vi gasser og gasblandinger
i lige præcis den kvalitet, som du har behov for.
KVALITET – EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN
Kvalitetssikring er en naturlig og helt essentiel del af vores hverdag.
Det betyder ganske enkelt, at vores produkter opfylder de specifikationer, som vi har lovet; at vi følger de arbejdsprocesser, som vi har
aftalt; og at vi foretager alle de nødvendige registreringer.
Det gælder selvfølgelig alle vores standardprodukter, specialgasser
og ikke mindst branchespecifikke koncepter, som er
-

PRO LINE ® til svejsning, skæring og lodning

-	
MED LINE ® til behandling af patienter med behov
for ilt eller bedøvelse
-

FOOD LINE ® til MA-pakning, køling og frysning af fødevarer

-

LAB LINE ® til analysearbejde og forskning

-	
PHARMA LINE ® til produktion af lægemidler og aktive
stoffer (API).
Udover vores egen produktion af gasser samarbejder vi også med
internationale gasproducenter om levering af specielle produkter
for at sikre dig størst mulig fleksibilitet og effektivitet.
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VI SIKRER
EN STABIL
FORSYNING
Du skal aldrig være i tvivl om, hvorvidt
du risikerer produktionsstop, eller om
din patient får sin livsvigtige ilt i tide. Din
forsyningssikkerhed er nemlig vigtig
for os, så derfor kan du altid forvente en
fleksibel og ikke mindst stabil levering
af de gasser, som du har behov for.
Fleksibiliteten og stabiliteten i din forsyningssikkerhed skyldes først og fremmest vores uafhængighed, da vi selv producerer de fleste gasser på
vores fabrikker i Holbæk på Sjælland, i Ejby på Fyn
og i Korskro i Jylland. Derudover har vi et bredt
netværk af forhandlere over hele landet, så du altid
har mulighed for at få gas i dit nærområde, uanset
hvor du bor.
Samtidig står vi selv for teknisk service, vedligeholdelse af din flaskepark og distribution, hvilket
giver os fuld kontrol lige fra fyldning af den enkelte
flaske til levering. Det giver os mulighed for netop
at være fleksible og i stand til at imødekomme
særlige behov og ønsker.
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Der er en professionalisme og en fightervilje
blandt os alle sammen.
Vi vil have tingene til
at lykkes på den bedst
mulige måde hver dag,
uanset hvorhenne
i Strandmøllen vi
befinder os.
8

9

VI DRIVER
UDVIKLINGEN
Vi forsøger hele tiden at nytænke vores eksisterende
produkter, services og arbejdsmetoder, så vi kan blive
ved med at skabe merværdi for dig og din produktion
samt styrke din konkurrenceevne.
Det kommer blandt andet til udtryk i vores
-

XL-batterier med 300 bar, der giver dig næsten dobbelt så
meget gas som et almindeligt batteri uden at optage mere
gulvplads. Det sikrer dig længere tid mellem dine batteriskift og
reducerer både transportomkostninger og administrationstid.

-

 nline Cylinder Tracking, som er vores webbaserede flaskeO
styringssystem, hvor du kan spore hver enkelt flaske døgnet
rundt og få et overblik over flaskernes leveringsdatoer,
udløbsdatoer og indhold.

-

 VIK TOP ®, der er vores 300 bar flasker med integreret
K
reduktionsventil, lynkobling og regulator. Trykket giver dig op
til 50 % mere gas pr. flaske, hvilket effektiviserer din arbejdsgang og mindsker antallet af flaskeskift. Du slipper samtidig
for vedligeholdelse og ekstra indløb af separate regulatorer.

-

 ini Bertha-flasker, som har beskyttelseshætte og kun indeM
holder 8 liter, hvilket gør dem nemme at håndtere og have
med på farten til forskellige opgaver. Den lille størrelse betyder
dog ikke lavere effektivitet, snarere tværtimod, da flaskerne har
KVIK TOP ® og et tryk på 300 bar.

Det handler ganske enkelt om at drive udviklingen, så du kan
få den bedst mulige løsning, der dækker dit behov.
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VI PASSER PÅ
MILJØET OG
HINANDEN
Vi producerer vores gasser på vores højeffektive og
moderne anlæg i Danmark og Sverige med faste
rutiner for kvaliteter og tolerancer. Her tilrettelægger
vi produktionerne med henblik på at efterleve alle
myndighedskrav og skåne vores miljø mest muligt.
Det betyder naturligvis, at vi er certificeret i henhold
til ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 13485 (medicinsk
udstyr) og ISO 50001 (energiledelse).

Det handler om
at udnytte vores
viden proaktivt.
BÆREDYGTIG TRANSPORT OG GO’ CO2
Det ligger os meget på sinde at passe på miljøet, så vi forsøger
hele tiden at finde nye områder, hvor vi kan udnytte vores viden
til at skabe bæredygtige løsninger. Blandt andet har vi vores eget
elektrolyseanlæg, der gør det muligt at producere miljøvenlig brint
til transport, mens vi som en del af Danish Hydrogen Fuel A/S har
investeret i fire brinttankstationer.
Derudover har vi bygget vores eget CO2-anlæg i Korskro uden for
Esbjerg, som genanvender CO2 fra et af verdens største biogasanlæg
og kan dække cirka 25 % af Danmarks CO2-forbrug. Det er vores
bidrag til en mere cirkulær økonomi, så mindre CO2 i fremtiden
skal produceres på fossil energi. Derfor kalder vi det GO’ CO2.

VI ARBEJDER SIKKERT
Vi har aldrig så travlt, at vi går på kompromis med hinandens
sikkerhed. Den kommer før alt andet og gennemsyrer hele vores
forretning, fordi vores medarbejdere er vores vigtigste ressource.
Derfor arbejder vi aktivt med sikkerhed hver eneste dag, ligesom
vi også er medlem af brancheorganisationen EIGA – European
Industrial Gases Association – som er toneangivende inden for
netop sikkerhed og teknik.
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VORES
HISTORIE
Her kan du få et indblik i vores mere end 100 års
historie. Fra dengang det hele startede med Christian
Nielsen i spidsen og frem til i dag, hvor vi er et fondsejet selskab med mere end 200 ansatte i Danmark,
Sverige og Tyskland.
2019	Vi indvier vores nye CO2-fabrik, som genanvender CO2
fra et af verdens største biogasanlæg i Korskro uden for
Esbjerg. Det er den første af sin slags i Danmark.
2015 	Vi investerer i brinttankstationer og er med til at grundlægge Danish Hydrogen Fuel A/S.
2014

Vi indvier vores nye luftgasfabrik i Ljungby, Sverige.

2013	Vi udvider til det tyske marked ved at købe Gasecenter
Nord GmbH i Lübeck.
2011	Vi indvier vores nye, svenske hovedkontor og fyldestation
i Ljungby.
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2009

Vi køber Messer Danmark A/S.

2007

Vi skifter navn til Strandmøllen.

2006	Vi får godkendt vores nye, medicinske fyldestation i
Ejby af Lægemiddelstyrelsen.
2005	Vi køber vores svenske samarbejdspartner, ScanGas, og
begynder vores rejse som en regional spiller i gasbranchen.
2004	Vi udbygger vores anlæg i Ejby med en medicinsk fyldestation.
2003	Vi introducerer 300 bars produkter som den første leverandør på det danske marked.
2002

Vi køber homecare-virksomheden Medical Danmark A/S.

1992 	Vi etablerer vores eget brintanlæg i Ejby.
1990	Vi udvider og bygger vores egen luftgasfabrik og fyldehal
i Ejby på Fyn.
1972

Vi etablerer egen acetylenfabrik i Holbæk.

1967	Christian Nielsen dør, og man stifter efterfølgende en fond
i hans navn, som hvert år yder støtte til teknologisk og
industriel udvikling i Danmark.
1917	Handelsmanden Christian Nielsen etablerer Strandmøllen
Industrigas, som han kommer til at lede i over 50 år.
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GAS
ER IKKE
BARE
GAS
Det er et mantra, som vi lever efter hver eneste dag. Efter mere end 100 år i den danske
gasbranche ved vi nemlig, at unikke totalløsninger lige fra rådgivning om gasser og udstyr til projektering og installation sikrer dig
størst mulig merværdi.
Merværdi handler dog for os ikke kun om
penge på bundlinjen. Det handler i lige så
høj grad om, at du er tryg ved dit valg af
gasleverandør og dermed kan have fuldt
fokus på din forretning. Med et landsdækkende forhandlernet, fleksibel levering, et
kompetent teknisk service-team og en ærlig
rådgiver, der altid er til at få fat i, skal du aldrig
bekymre dig om din gas. Den sørger vi for.

STRANDMØLLEN A/S
Strandvejen 895
2930 Klampenborg
: 7010 2107
: kundeservice@strandmollen.dk
www.strandmollen.dk

