
Onze kwaliteiten: 

•	Wij leveren cryogene apparatuur, projecten, services en 
vloeibare gassen

•	 Wij bieden veel expertise op alle merken stikstofapparatuur
•	Wij onderhouden de stikstofapparatuur van 70% van alle 

UMC’s in Nederland 
•	Wij distribueren vloeibare stikstof vanuit onze eigen 

bulktank 
•	Wij doen dit in eigen beheer en met ons eigen wagenpark
•	 Wij vullen door het gehele land (druk-) containers op locatie
•	Wij leveren vloeibare stikstof op afdelingsniveau
•	Wij denken in efficiency en daardoor kostenbesparend

Uw vOOrdelen:

•	 U doet zaken met een gespecialiseerd en gerenommeerd  
MKB bedrijf

•	U vindt bij ons korte lijnen en een snelle responstijd
•	U krijgt een hoge kwaliteit, een focus op veiligheid en  

betrouwbaarheid in product en diensten
•	U ervaart een reële, transparante prijs
•	U ontvangt van ons een goede after sales
•	 U bouwt met ons een persoonlijke, langdurige relatie op

Ò  inkOOp 

Aanbestedingen met betrekking tot gassen zijn veelal  
grootschalig met een focus op bulkleveranties en cilinders. 
Kleinschalige leveringen van vloeibare stikstof worden veelal 
als sluitpost door de leverancier aangeboden. Daarom wordt 
dit deel in de uitvoering door de grote gasleverancier lang 
niet altijd serieus genomen en daarmee wordt het belang van 
de eindgebruiker binnen uw organisaties uit het oog verloren. 
Cryo Solutions is hierin uw 2e partner en levert:

•	Vloeibare stikstof (1 -1500 liter)
•	Vloeibare stikstofapparatuur (huur/koop)
•	 Invriesapparatuur
•	Veiligheidsproducten
•	Vacuüm geïsoleerd leidingwerk
•	 Engineering
•	Onderhoud (van stand alone tot mantelcontract)
•	 24-uurs back-up service
•	 Externe bio- opslag faciliteiten

One Stop Shopping
‘De totaaloplossing voor uw vloeibare stikstof toepassingen’
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Cryo Solutions is specialist op het gebied van cryogene toepassingen. Centraal in onze dienst- 
verlening staan innovatie en oplossingsgericht (mee)denken, gekoppeld aan een toegewijde  
service en een hoge kwaliteit. Deze combinatie maakt Cryo Solutions tot een uiterst betrouwbare 
partner in de markt voor cryogene producten, vloeibare stikstof en diensten.

Voor wie belangrijk?
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Ò  Facilitair / lOgistiek / techniek / hUisvesting

Ten behoeve van de distributie van vloeibare stikstof in het 
ziekenhuis of uw organisatie leveren wij:

•	Druk- en transportvaten 
•	Vacuüm geïsoleerd leidingwerk
•	 Engineering
•	Onderhoud (van stand alone tot mantelcontract)
•	 24-uurs back-up service
•	Veiligheidsproducten

Ò  arbO / veiligheid / MilieU

In het kader van ‘veilig werken met vloeibare stikstof’  
leveren wij:

•	Cryogene handschoenen 
•	Gezichtsbescherming
•	 Zuurstofdetectie (zowel vast als portable)
•	Veiligheid- en product trainingen

Ò  klinische cheMisch heMatOlOgisch labOratOriUM / diagnOstiek / apOtheek

Veelal de afdeling waar ‘derden’ hun biologische materialen 
opslaan. Tevens zijn een groot deel van de ‘klanten’ van  
deze afdeling ook de klanten van Cryo Solutions: de 
huisarts. Een gemeenschappelijk doelgroep zonder ‘conflict  
of interest’. 

Vloeibare stikstof leveren aan huisartsen kan door ons, in 
opdracht van het ziekenhuis, uitgevoerd worden waarbij het 
ziekenhuis ‘leading’ blijft.

•	Vloeibare stikstof (1 – 1500 liter)
•	Vloeibare stikstofapparatuur (huur/koop)
•	 Invriesapparatuur
•	 Externe bio-opslag faciliteiten
•	Veiligheidsproducten
•	Cryo Medic: stikstofservice op afdelingsniveau 

huisartsen:

•	Cryo Medic: stikstofservice
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Ò  derMatOlOgie / hUidziekten

Ten behoeve van de distributie van vloeibare stikstof in het 
ziekenhuis of uw organisatie leveren wij:

•	Vloeibare stikstof spray (CryoPro)
•	Cryogene handschoenen
•	 Stikstofvaten met afnamehevels (10-50 liter)
•	Vloeibare stikstof op afdelingsniveau (Cryo Medic)

Ò  ivF / Fertiliteit / gynaecOlOgie

Cryo Solutions heeft jarenlange expertise in het leveren en 
onderhouden van cryogene apparatuur voor het invriezen en 
opslaan van biologisch materiaal.

•	 Biologische opslagvaten
•	 Transportvaten (droog transport)
•	 Invriesapparatuur
•	Opbergsystemen voor rietjes
•	Veiligheidsproducten
•	Cryo Logistics: stikstofservice op afdelingsniveau

Ò  pathOlOgie / MicrObiOlOgie

•	 Biologische opslagvaten 
•	 Transportvaten (droog transport)
•	Veiligheidsproducten
•	Cryo Logistics: stikstofservice op afdelingsniveau

Ò  Overige aFdelingen

Cryo Solutions verhuurt en verkoopt cryogene apparatuur, 
projecten, services en vloeibare gassen voor alle denkbare  
applicaties. Dus ook voor afdelingen die misschien niet voor  
de hand liggen.

De vloeibare stikstof kan op afdelingsniveau en in elke gewenste 
hoeveelheid geleverd worden. De logistiek wordt in eigen 
(professioneel) beheer uitgevoerd. Ook specifiek gebruik van 
vloeibare stikstof (apparatuur) kunnen wij begeleiden.


