Cryo Logistics
LEVERING VLOEIBARE STIKSTOF VAN 3 TOT 1.500 LITER PER DROP !!

Onze logistieke dienstverlening bestaat uit het leveren van onder andere vloeibare gassen, droogijs
en totaaloplossingen rondom vloeibare gassen. We kunnen kleinere hoeveelheden vanaf 3 liter leveren,
maar ook 1.000 tot 1.500 liter per keer.

Aanvullend kunnen bij deze service de schenkvaten, drukvaten en veiligheidsartikelen
(zoals cryogene handschoenen en zuurstof detectie apparatuur) gehuurd worden voor
zowel korte periodes als langere tijden.
Deze service is ideaal voor gebruikers van
kleinere hoeveelheden vloeibare gassen, zoals
bijvoorbeeld in de machinebouw en metaal
industrie, milieutechniek, voor runderen en
paarden KI (veterinaire toepassingen), de
Horeca, maar ook voor kleinere ziekenhuizen
en medische instellingen.

Daarnaast kan men bij deze service ook werken op projectbasis, waarbij men apparatuur kan huren en vloeibare stikstof geleverd kan
krijgen voor korte tot middellange periodes bij projecten. Voor de wat langer lopende projecten is dit zelfs mogelijk in combinatie met
meerdere druktanks en een omschakelautomaat, zodat men toch een redelijk grote buffervoorraad heeft.
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Cryo Medic

Een andere mogelijkheid die Cryo Solutions u biedt is ´Cryo Medic´, een unieke service die ervoor zorgt dat huisartsen continu over
voldoende vloeibare stikstof beschikken.

Cryo Cooking

Droogijs/CO2
Ook de levering van droogijskorrels behoort tot de mogelijkheden bij Cryo Solutions.
Deze worden u in isolatiedozen
toegestuurd en zijn verkrijgbaar
in verschillende korrelgrootten
en verpakkingseenheden.
Zie onderstaand schema.

‘EEN KOUD KUNSTJE’
Moleculair koken is ´hot´ vandaag de dag. Meerdere restaurants
hebben de vele toepassingen ervan al ontdekt. Cryo Solutions
kan u hiervoor vloeibare stikstof en droogijs leveren. Daarnaast
kunnen wij een in cryogeen koken gespecialiseerde chef
detacheren. Dit wordt regelmatig gedaan bij beurzen of om
openingen of recepties op te fleuren met op zeer ludieke wijze
geprepareerde hapjes.
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Droogijskorrels

3 of 16 mm

Pakketten

5, 12 of 25 kg
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