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Innovaatioilla etumatkaa.
Innovatiiviset toimintatavat ovat tehneet Lindestä edelläkävijän 
kaikkialla maailmassa. Tekniikan suunnannäyttäjänä tehtävämme 
on parantaa tasoa jatkuvasti. Kehitämme jatkuvasti uusia  
korkealaatuisia tuotteita ja innovatiivisia prosesseja yhdessä  
asiakkaittemme kanssa. 

Linde antaa enemmän. Luomme lisäarvoa, selkeästi havaittavia 
kilpailuetuja ja parempaa kannattavuutta. Kaikki menetelmämme 
räätälöidään asiakkaiden vaatimusten mukaan. Tarjoamme  
sekä vakio- että asiakaskohtaisia ratkaisuja. Ne on tarkoitettu  
kaikenkokoisille ja kaikilla aloilla toimiville yrityksille.

Linde – Making our world more productive

UNICYL® 10 vaihtopullo. 
 Viisas vaihtoehto vuokrapullolle.

Oy Linde Gas Ab
www.linde-gas.fi

Tilaa kaasut ja tarvikkeet 
verkosta - lataa Linde 
online shop puhelimeesi!
Linde online shopista voit tilata kaasuja ja tarvikkeita helposti 24/7. 
Online shopista näet myös omat tietosi, kuten tilaushistorian ja laskut. 
Löydät Linde online shopin App Storesta ja Google Playstä.



Kätevä koko. 

UNICYL® 10: paljon kaasua pienessä koossa. Viisas valinta sinulle, 
joka kuljetat säännöllisesti kaasupulloja mukanasi tai liikut 
työssäsi. Kevyt ja matala (65 cm) pullo on helppo kantaa ja  
ottaa mukaan työpisteeseen. UNICYL® 10 vaihtopullo on viisas 
vaihtoehto vuokrapulloille. 

Vaihtopullo. 
Vaihtopullo tarkoittaa sitä, että ostat pullon omaksesi ja maksat 
jatkossa vain kaasusta, jonka käytät. Ei enää vuokralaskuja eikä 
pullon tarkastuksesta koituvia kustannuksia. Vaihtopullo on 
tarkoitettu sinulle, jonka kaasunkulutus on epäsäännöllistä, mutta 
joka haluat, että kaasua on aina saatavillasi.

Kaasuvalikoima.
UNICYL® 10 pulloissa saatavana: 

 argon
 asetyleeni
 ODOROX®

 MISON® 18 

       

Turvallisuus. 

Et voi nähdä tai kuulla happivuotoa, mutta käyttämällä  
ODOROX® hajuhappea, voit haistaa vuodon helposti, sillä 
ODOROX® sisältää pahanhajuista hajusteainetta,  

MISON® 18 on otsonia vähentävä hitsauksen suojakaasu, 
jota käyttämällä hitsaaja saa puhtaamman työilman ja 
turvallisemman työympäristön. Terveyden suojaamisen 
lisäksi, MISON® 18 suojakaasu parantaa myös hitsin laatua ja 
tuottavuutta.

Hyödyt.
 Ostat pullon omaksi.
 Maksat jatkossa vain kaasusta – ei enää vuokralaskuja.
  Saatavana argonille, asetyleenille, sekä ODOROX® ja      

MISON® 18 kaasuille.
 Kätevä 10 litran pullokoko.
 Helppo käsitellä ja kevyt nostaa.
 Edullinen vaihtoehto, jos kaasutarpeesi on pieni.

UNICYL®

Argon Asetyleeni ODOROX® MISON® 18
Tuotenumero 119277 119276 119333 119278
Pullokoko 11 L 10 L 11 L 11 L
Sisältö noin 2,0 m3 1,9 kg 2,0 m3 2,0 m3

Paino noin n. 13 kg n. 18 kg n. 13 kg n. 13 kg
Korkeus 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm

UNICYL   -vaihtopullot löydät lähimmältä Linde myyntipisteeltäsi.
Katso myyntipisteet osoitteesta www.linde-gas.fi/myyntipisteet
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