
Informace a podpora
Více informací o nabídce lahví GENIE®, redukčních ventilů a ostatního
příslušenství získáte na GENIE.linde-gas.cz.

Při stejném vodním objemu je plná lahev GENIE® o 32 % (11 kg) lehčí než 
standardní ocelová tlaková lahev a pojme o 31 % (1,61 m3) větší objem 
Balonplynu.
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Lahev GENIE® 20 300 5,24 23 320 662

Ocelová lahev 20 200 3,60 34 229 900

Orientační množství balonků  
naplněných při pokojové teplotě

Velikost balonku  
(označení na displeji GENIE®)

Průměr cca Orientační počet balonků

XS 08 – 18 cm 2300

S 18 – 24 cm 660

M 25 – 35 cm 290

L 38 – 48 cm 60

XL 50 – 70 cm 14

Budoucnost lahví pro speciální plyny

Technické parametry

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Zákaznické centrum: 800 121 121
spgcz@linde.com, www.linde-gas.cz

Linde Gas k.s.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Infolinka: 0800 154 633
specialne_plyny.sk@linde.com, www.linde-gas.sk

GENIE®

Elegantní řešení  
pro balonkové dekorace



Společnost Linde Gas uvádí na trh inovativní, ergonomickou lahev GENIE® 
se zabudovaným digitálním displejem, která reprezentuje nový, revoluční 
způsob dodávek a využití plynu.

Lahev GENIE® představuje ideální řešení pro profesionální plnění balonků 
k dekoraci společenských akcí, prezentací a oslav.

 arance spokojenosti – špičkový produkt ve vysokém standardu.

 rgonomická – masivní madla na horní straně lahve usnadňují   
 manipulaci, odnímatelný podvozek s kolečky pro větší mobilitu.

 adčasová – moderní design, odolný plášť lahve.

 nteligentní – digitální displej s informací o obsahu Balonplynu v lahvi  
 umožní odhadnout, kolik balonků lze napustit, zvukový alarm   
 upozorní na zbývající množství plynu.

 kologická – snadno recyklovatelná a přátelská k životnímu prostředí.

Těžké ocelové lahve jsou již minulostí, můžete zapomenout na stopy 
rzi a poškrábané podlahy. Manipulace s lahví GENIE® je snadná díky 
masivním madlům a volitelnému podvozku s kolečky.
Ušetříte místo na skladování, protože lahev GENIE® je stohovatelná. 
Větší průměr a nízké těžiště lahve zajišťují lepší stabilitu a bezpečnost.

Lahev GENIE® dodá vašim akcím nejen více stylu, ale díky většímu 
plnicímu tlaku také více balonků. V porovnání se standardní ocelovou 
lahví o objemu 20 litrů je lahev GENIE® o 1/3 lehčí a zároveň obsahuje 
o 1/3 více Balonplynu.

Digitální displej
Digitální displej poskytuje přehled o množství plynu v lahvi. Můžete tak 
odhadnout, kolik balonků lze ze zbývajícího množství naplnit.

1  zvolená velikost balonku
2  šipka ukazuje v pořadí další velikost balonku po přepnutí tlačítkem
3  přibližný počet balonků, které mohou být naplněny zbývajícím
     množstvím Balonplynu (při zvolené velikosti balonku)
4  indikace obsahu plynu v lahvi, stupnice po 10 %

Zvukový alarm upozorní na nízké zbývající množství plynu při zbytku 
obsahu 25 %, 10 % a při prázdné lahvi.

Podvozek s kolečky
Ještě snadnější manipulaci s lahvi GENIE® umožňuje 
robustní odnímatelný podvozek s jednoduchým upínacím 
systémem pro snadné a rychlé připojení.

Balonkový ventil
Ventil na nafukování balonků s jednoduchým 
použitím.

Druh plynu Provozní tlak Model Nastavený výstupní tlak
Balonplyn 
Helium 4.6

300 bar Ventil balonkový GENIE 5 – 8 bar

Budoucnost lahví pro speciální plyny

Usnadní vaši práci Nadčasová a výhodná Inteligentní a ergonomická
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