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Dibināšanas gads: 1992

NACE klasifikators: 46.75 Rūpniecisko gāzu ražošana

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

20825205 021469134 22060797 21429657 24602595

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Darbinieku skaits kopā

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo un profesionālo izglītību

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Ar augstāko izglītību n/a n/a n/a 39 n/a

Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a 28 n/a

Darbinieku skaits kopā 78 71 70 67 67

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

8228298 8393299 8754602 8484072 9841038

Galvenie tirgi Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

Katrīnas iela 5, Rīga

www.linde-gas.lv/

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

1.Igaunija  

2.Lietuva  

1.Igaunija  

2.Lietuva  
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LINDE GAS SIA

Apraksts par uzņēmumu:

Latvijā Linde (iepriekš AGA) ir vadošais rūpniecisko un medicīnisko gāzu uzņēmums Ziemeļvalstīs un Baltijas
valstīs, kas 1992. gadā atjaunoja Otrā pasaules kara laikā pārtraukto darbību, nodibinot Linde Gas SIA.

 Sadarbojoties ar klientiem, mēs izstrādājam dažādus risinājumus gāzu pielietojumam metālapstrādē, pārtikas
rūpniecībā, farmaceitiskajā, naftas un ķīmijas industrijā, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs. Ar jaunām gāzu
tehnoloģijām palīdzam klientiem paaugstināt ražīgumu, drošību un kvalitāti, vienlaikus rūpējoties par vides
aizsardzību.

Mums ir plašs produktu, pakalpojumu klāsts, kā arī tehniskā servisa atbalsts dažādu nozaru vajadzībām. Klientiem
mēs piedāvājam arī propāna gāzi (LPG). Mēs ražojam un piegādājam medicīniskās gāzes, servisus un
pakalpojumus ar zīmolu Linde Healthcare.

Linde klientiem nodrošina novatoriskus un ilgtspējīgus risinājumus, kā arī rada ilgtermiņa vērtību visām sadarbībā
iesaistītām pusēm.

Nodrošinot produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus, Linde uzņēmums dara visu, lai, darbojoties globālā mērogā,
uzlabotu pasaules ekoloģisko stāvokli.

Spēkā esošie sertifikāti:

GMP, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 50001

Produkti

Griešanas un metināšanas gāzes Griešanas un metināšanas gāzes. Plašs metināšanas un griešanas gāzu, aizsarggāzu, lāzera gāzu klāsts dažādiem metālapstrādes procesiem.
Apmācības par drošu darbu ar gāzēm, to pielietojumu, gāzu auditi. Apgādes risinājumi no viena balona līdz liela apjoma sašķidrināto gāzu piegādēm
klientu uzņēmumiem.

Pārtikas kvalitātes gāzes Pārtikas nozarē ir īpašas prasības attiecībā uz gāzu kvalitāti un izsekojamību. Mūsu pārtikas gāzes ar preču zīmi BIOGON® atbilst normatīvajiem
aktiem, piemēram, EK direktīvai par pārtikas piedevām ES valstīs. Piedāvājam gāzes saldēšanai, pārtikas atdzesēšanai un iepakošanai
aizsargatmosfērā, dzērienu izspiešanai no kegiem un citās tehnoloģijās.

Medicīniskās un medicīnas
ierīču gāzes kopā ar inovatīvām
tehnoloģijām

Linde (Linde Healthcare) piedāvā medicīniskās gāzes : skābekli un slāpekļa oksidulu, gāzes pretsāpju terapijām, skābekļa koncentratorus lietošanai
mājas apstākļosun. Profesionāli risinājumi veselības aprūpē.

Speciālās gāzes un aprīkojums HiQ speciālās gāzes un aprīkojums HiQ® piedāvājumā ir pasaulē labākās un piemērotākās augstas tīrības gāzes, precīzi gāzu maisījumi, gāzes
padeves sistēmas. Piedāvājam risinājumus individuālām vajadzībām, izstrādājam projektus.
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