
Green Origin Inside -  
Gasflasker fyldt med klimasmart gas



For en bæredygtig fremtid

inside

Vores Green Origin-koncept består af:

• Green Origin-gas, klimasmart flydende gas, inklusive nitrogen, ilt, argon og kuldioxid.

• Green Origin Inside, gasflasker fyldt med klimasmart Green Origin-gas. 

Gasflaskeprodukter med Green Origin Inside omfatter 
nitrogen, ilt, argon, kuldioxid og blandinger heraf.

Vores forpligtelse
I løbet af vores gassers livscyklus kommer klimapåvirkningen primært fra den elektricitet, 
der bruges i vores produktionsprocesser, og fra transport. Vi leverer gasflaskeprodukter med 
Green Origin Inside i henhold til Green Origin-principperne:

• Flydende gas af mærket Green Origin produceres ved hjælp af vedvarende energi med 
garantier for oprindelse fra vind- og vandkraft i Norden.

• Kuldioxidudslip fra transporter mellem produktionsanlæg for flydende gas og 
fyldestationerne kompenseres 100% via projekter, der godkendes af Gold Standard 
Foundation og Plan Vivo.

• Den energi, der anvendes på fyldestationerne, er vedvarende energi med 
oprindelsesgarantier fra vind- og vandkraft i Norden. 

• Green Origin-konceptet overholder ISO 14021-standarden og gennemgås periodisk af en 
tredjepart.

• I tråd med vores klimamål arbejder vi løbende på at reducere vores energiforbrug og CO2-
emissioner fra produktion og transport.

Vores ledelsessystem, som Green Origin er en del af, er certificeret i henhold til
ISO 9001 og ISO 14001 (kun Danmark).
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Vi hos Air Liquide arbejder aktivt for klimaet i samarbejde med vores kunder og i vores 
økosystemer ved at tilbyde løsninger med lavt CO2 -udslip. Derfor har vi som de første i 
vores branche udviklet Green Origin-konceptet. Med dette unikke koncept reducerer vi 
sammen med vores kunder CO2 -udslip.



Gasflaskeprodukter af mærket Green
Origin Inside indeholder klimasmart

gas, der er produceret og påfyldt med
vedvarende energi fra vind- og 

vandkraft
i Norden. Der CO2 -kompenseres med

100% for CO2 -emissionerne fra 
transport mellem produktionsanlæg 
for flydende gas og fyldestationerne. 

Området omfatter ikke CO2 -emissioner fra 
transport af gasflasker.
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Vælg Green Origin Inside-flasker for at 
opnå følgende:
• Du bidrager til en bæredygtig udvikling og reducerer CO2-emissioner fra din 

forsyningskæde. 

• Det bliver muligt at måle CO2-besparelser takket være Green Origin Inside. Hvert år får du 
adgang til en valideringserklæring fra en tredjepartsrevisor, der opsummerer det nationale 
miljøbidrag, som du har bidraget til.

inside

Gasflaskeprodukter mærket med Green Origin Inside omfatter blandt andet nitrogen, ilt, argon,
kuldioxid og blandinger heraf.
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Air Liquide er verdens førende inden for gasser, teknik og services til industrien og sundhedssektoren. Virksomheden 
er repræsenteret i 75 lande, har 66.400 medarbejdere og servicerer over 3,8 millioner kunder og patienter.

Air Liquide Danmark A/S     
+45 76 25 25 25 
kundeservice.denmark@airliquide.com

dk.airliquide.com


