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Strandmöllen har producerat gas i mer än 100 år. Idag 
har vi kunder ifrån en stor variation av branscher, så 
som industri, sjukvård och livsmedel. Sedan 2005 är 
vi verksamma på den svenska marknaden, med lokal 
produktion och distribution. 

Under årens gång har vi utvecklat en gedigen gaskun-
skap och har tagit fram en rad värdeskapande kvali-
tetsprodukter, tjänster och arbetsmetoder till förmån 
för våra kunder. Dessutom erbjuder vi naturligtvis en 
gedigen kompetens och rådgivning i direkt kontakt 
med våra kvalificerade medarbetare.

Gas är med andra ord inte bara gas. Det är en försäkran 
om unika totallösningar från ax till limpa, med allt ifrån 
rådgivning om gaser och utrustning till projektering 
och installation.
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Oavsett om du arbetar med svetsning, livsmedel eller 
förser för tidigt födda barn med syre har vi de kvalitativa 
gaser och gasblandningar du behöver.

KVALITET – EN NATURLIG DEL AV VARDAGEN
Kvalitetssäkring är en naturlig och nödvändig del av vår vardag. Våra 
produkter uppfyller utlovade specifikationer, vi följer avtalade arbets-
processer och genomför alla nödvändiga registreringar. 

Vi kvalitetssäkrar naturligtvis samtliga standardprodukter, specialgaser 
och inte minst våra branschspecifika koncept: 

-  PRO LINE ® till svetsning, skärning och lödning

-  FOOD LINE ® till MA-packning, frysning av livsmedel och bryggerier

- LAB LINE ® till analysarbete och forskning

-  PHARMA LINE ® till produktion av läkemedel och farmaceutiska 
substanser

-  MED LINE ® till behandling av patienter med behov av syre eller 
bedövning.

Som ett komplement till vår egen produktion av gaser samarbetar  
vi även med internationella gasproducenter för leverans av special- 
produkter. På så vis kan vi garantera dig som kund största möjliga 
flexibilitet och effektivitet.

GAS FÖR ALLA 
TILLFÄLLEN
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Du ska aldrig behöva oroa dig för ett gas-
relaterat produktionsstopp. Vi säkerställer 
din försörjningstrygghet samt erbjuder 
en flexibel och inte minst stabil leverans 
av de gaser du har behov av. 

Eftersom vi producerar majoriteten av våra gaser i 
våra egna fabriker i Sverige och Danmark säkrar vi vår 
självständighet och kan erbjuda våra kunder en flexibel 
och stabil försörjning. Dessutom har vi ett brett nätverk 
av återförsäljare runt om i landet som erbjuder av-
hämtning och leverans av din gas. 

Vi ansvarar själva för service, underhåll och distribution 
vilket ger oss full kontroll - hela vägen ifrån fyllning 
till leverans. På så sätt kan vi vara flexibla för att snabbt 
kunna tillmötesgå våra kunders behov och önskemål.

VI SÄKERSTÄLLER  
EN STABIL  

FÖRSÖRJNING
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Vi är professionella 
och personliga med en 
stark vilja att leverera 
hållbara lösningar till 
våra kunder, varje dag.
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Genom att ständigt utvärdera och utveckla våra be-
fintliga produkter, tekniker och arbetsmetoder fortsätter 
vi skapa mervärde för dig, din produktion och din 
konkurrenskraft. 

Vi erbjuder bland annat: 

-  XL-paket, med nästan dubbelt så mycket gas jämfört med  
ett standardpaket, utan att ta mer golvplats. Du får en längre  
användningstid mellan dina paketbyten och reducerar både  
transportkostnader och administrationstid. Klimatsmart!

-  Online Cylinder Tracking, ett unikt, webbaserade flaskstyrnings-
system där varje flaska och paket är utrustat med unika streckkoder, 
vilket ger dig en kontinuerlig överblick över ditt flasklager.

 -  KVIK TOP ®, våra 300 bar- flaskor med integrerad reduktions-
ventil, snabbkoppling och regulator. Trycket ger dig upp till 50 
% mer gas per flaska och du slipper oroa dig för underhåll och 
inköp av separata regulatorer.

-  Mini Bertha-flaskor, med inbyggd skyddskåpa, integrerad reduk-
tionsventil och snabbkoppling. Flaskorna innehåller endast 8 liter, 
vilket gör dem lätta att hantera och smidiga att använda. Den mindre 
storleken innebär dock inte en lägre effektivitet, snarare tvärtom, 
eftersom flaskorna har KVIK TOP ® och ett tryck på 300 bar.

För att ge våra kunder en djupare produktkunskap och insikt i  
gällande lagkrav erbjuder vi även kurser i allmän gaskunskap och 
säker gashantering för att minimera risken för arbetsolyckor.

VI DRIVER  
UTVECKLINGEN





VI TAR  
HAND OM  
MILJÖN OCH  
VARANDRA
Våra gaser produceras på våra moderna och högef-
fektiva anläggningar i Sverige och Danmark där vi 
kontinuerligt arbetar för att bidra till en bättre miljö, både 
för vårt klimat och för våra anställda. Vår produktion 
struktureras för att efterleva myndighetskrav samt för 
att på bästa sätt skona vår miljö, och vi är naturligtvis 
certifierade enligt ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 
13485 (medicintekniska produkter).
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HÅLLBAR TRANSPORT OCH KLIMATSMART KOLDIOXID
För oss är det en självklarhet att värna om vår miljö och vi försöker 
ständigt hitta nya områden där vi kan utnyttja vår kunskap till att 
skapa hållbara lösningar. Vi har en egen elektrolysanläggning där vi 
producerar miljövänlig vätgas för fordonsbränsle, vilket vi är väldigt 
stolta över. Vätgas bidrar inte till några negativa koldioxidutsläpp 
och är ett mycket klimatsmart drivmedel som minskar transport-
sektorns totala miljöpåverkan.

Dessutom har vi byggt en egen koldioxidanläggning där vi återvinner 
koldioxid ifrån en av världens största biogasanläggningar genom 
att ta tillvara på den koldioxid som är en naturlig restprodukt vid 
biogasproduktion. På så sätt minskar vi mängden koldioxid i at-
mosfären samt ersätter koldioxid som tidigare producerats med 
fossila bränslen, vilket är vårt bidrag till en mer cirkulär ekonomi. 
Klimatsmart!

VI ARBETAR SÄKERT
Vi kompromissar aldrig med vår egen eller andras säkerhet. Eftersom 
våra anställda är vår viktigaste resurs går säkerheten före allt annat 
och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med säkerhet 
varje dag och är medlem i branschorganisationen EIGA – European 
Industrial Gases Association - som är tongivande inom just säkerhet 
och teknik.

Vi skapar hållbara 
lösningar genom att 
arbeta proaktivt
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Strandmöllens historia går mer än hundra år tillbaka i 
tiden. Vår resa började år 1917 och idag är vi en stiftel-
seägd, erfaren och stabil gasleverantör med mer än 
200 anställda i Danmark, Sverige och Tyskland.

2019  Invigning av vår koldioxidfabrik som återanvänder koldioxid 
ifrån en av världens största biogasanläggningar. 

2015    Vi investerar i vätgastankstationer och är en av grundarna 
till företaget Danish Hydrogen Fuel A/S.

2014   Invigning och produktionsstart för vår luftgasfabrik i 
Ljungby.

2013  Vår nya hydrogenfabrik färdigställs i Danmark och vi  
etablerar oss på den tyska marknaden genom att köpa 
Gasecenter Nord GmbH i Lübeck. 

2011  Ett svenskt huvudkontor med tillhörande fabrik och  
fyllningsstation invigs i Ljungby, Småland.         

2009 Vi köper delar av gasföretaget Messer Denmark A/S.

2007 Strandmøllen Industrigas förkortas till Strandmøllen. 

VÅR  
HISTORIA
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2005  Vi köper upp vår svenska samarbetspartner ScanGas.

2004  Vår anläggning i Ejby utökas med en fyllningsstation för 
medicinsk gas.

2003  Som första aktör på den danska marknaden introducerar 
vi produkter för 300 bars tryck.

2002 Vi köper hemvårdsföretaget Medical Danmark A/S.

1992   Vi genomför en grundlig modernisering av vår acetylenfabrik 
i Danmark.

1990  Vi expanderar och bygger vår egen luftgasfabrik och  
tankhall i Danmark.

1972 Vi bygger en modern Acetylenfabrik i Holbæk.

1967  Christian Nielsen avlider och en stiftelse grundas i hans 
namn, som årligen ger stöd för teknisk och industriell  
utveckling i Danmark.

1917  Köpmannen Christian Nielsen grundar företaget  
Strandmøllen Industrigas, som han leder i 50 år.



STRANDMÖLLEN AB
Näsvägen 22 
341 34 Ljungby

 : 0372 155 40 
: info@strandmollen.se

www.strandmollen.se
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Det är ett mantra som vi lever efter, dag efter dag. 
Vi vet att vår 100-åriga erfarenhet kombinerat 
med unika totallösningar, med allt ifrån rådgiv-
ning om gaser och utrustning till installation, 
ger våra kunder största möjliga mervärde.

För oss handlar mervärde dock inte bara om 
ekonomiska termer. Det handlar lika myck- 
et om  att du ska vara trygg med ditt val av  
gasleverantör för att du ska kunna fokusera  
på din verksamhet. Med flexibel leverans, ett  
kompetent serviceteam, rikstäckande nätverk av 
återförsäljare samt en tillförlitlig och tillgänglig 
kontaktperson behöver du aldrig oroa dig för 
din gas. Vi tar hand om den.


