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Voor een onvergetelijk moment
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TM

Maak van je feest een
onvergetelijk moment !
Heliumballonnen trekken de
aandacht,

ALbee FLY, de perfecte
oplossing voor eender welke
gelegenheid :
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huwelijken,
doopfeesten,
jubileums,
verjaardagsfeestjes,
huwelijksverjaardagen

voor privéfeesten :
garden party’s,
thema-avonden,
promoties,
animaties

voor bedrijfsfeesten :
inhuldigingen,
opendeurdagen,
cocktails,
tentoonstellingen
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voor familiefeesten :
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voor eender welke gelegenheid :
ballonnen voegen iets speciaals toe aan
je feest en hebben een uitnodigende
werking op mensen.
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ALbee FLY
TM

LITER

Voor ieder type feest
2,5
de juiste maat !

5
LITER

LITER

ALbee Fly is beschikbaar in drie
verschillende maten,
waaruit u kunt kiezen in functie van uw
evenement en van het aantal ballonnen
die nodig zijn.

ALbee FLY :

S03

S05

S11

Inhoud (liter) :

2,5

5

11

Druk (bar) :

200

200

200

Volume gas (m³) :

0,5

1

2

Gewicht (kg) :

5,9

7,9

14,5

TM

ALbee

Geniaal gemakkelijk !

S11

eenvoudig


latex
ballonnen*
Ø 25 cm : 220
Ø 30 cm : 125
Ø 50 cm : 24

ALbee
ALbee

S05
latex
ballonnen*
Ø 25 cm : 100
Ø 30 cm : 55
Ø 50 cm : 12

S03
latex
ballonnen*
Ø 25 cm :
Ø 30 cm :
Ø 50 cm :

*Geschatte aantal

55
30
6

te vervoeren dankzij
de ingebouwde handgreep, zijn
geringe afmeting en laag
gewicht
ingebruikneming van de fles

met de start/stop-hendel
de ballon over de ingebouwde

vultuit schuiven en dichtknijpen
de stroomregelaar draaien om

de ballon te vullen
de stroomregelaar linksom

dichtdraaien vooraleer de
ballon te verwijderen en vast te
knopen
de manometer geeft de inhoud

van de fles weer

Ontdek onze verkooppunten met de app
“Mobile Distributor Locator”

Air Liquide’s Industrial Merchant Business Line provides gas solutions to its
customers, including industrial and specialty gases, application equipment
and expertise, at every stage in their process. Across a multitude of industries,
from multinational corporations to independent craftsmen, our 20,000 people
serve more than 1 million customers and drive their performance and sustainability
with inventiveness every day. By always ensuring practical innovation, strong
customer proximity and long-term partnerships, Air Liquide’s Industrial
Merchant Business Line moves industries forward.

Contacten
Air Liquide Benelux Industries –Industrial Merchant Activiteit
c/o Air Liquide b.v
Tel: +31.(0)20.795.66.21
CustomerService.Benelux@airliquide.com

www.airliquide-benelux.com

Air Liquide is wereldwijd marktleider op het gebied van gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg. De Groep is aanwezig in 80 landen, heeft
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c/o L’Air Liquide Belge n.v
Brussel- Vlaanderen
Tel: +32.(0)3.303.99.41
CustomerService.Benelux@airliquide.com

