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GASONE ON TÄYTTÄ KAASUA

GasOne on kotimainen nestekaasutoimittaja,
joka toimittaa nestekaasua jälleenmyyjille
ja teollisuudelle. GasOnen vahvuudet ovat
edulliset hinnat, joustavat toimitukset ja
huippuluokan palvelu.
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Neljä syytä, miksi sinunkin kannattaa tilata kaasusi GasOnelta:
1. Ostat meiltä nestekaasua, et muuta.
Haluatko ostaa puhdasta nestekaasua, etkä kokonaisvaltaista kaasuntoimituskokemusta, henkilökohtaista kaasuyhteyshenkilöä tai kansainvälisen kaasuntoimittajan maailmanlaajuista
palvelua? GasOne myy puhdasta nestekaasua,
toimitettuna ja asennettuna, ilman erityisehtoja
tai palvelumaksuja.

3. Saat palvelun kaupan päälle.
Liiketoimintamme perustuu kaasunmyyntiin asiakkaillemme, ei erilaisiin palvelumaksuihin. Voit
tilata haluamasi määrän kaasua ilman rajoituksia. Sinun ei edes tarvitse tietää pullotarvettasi
tarkalleen, koska emme veloita palautusrahdista. Emmekä muuten pullojen nostelusta tai kytkemisestäkään. Vain kaasusta.

2. Saat kaasua nopeasti, vain yhdellä
puhelulla.
Palvelemme yritysasiakkaita ja jälleenmyyjiä Etelä-Suomen alueella. Yhteistyökumppaneidemme
kautta pystymme toimittamaan kaasua koko
maahan. Kaasutoimitukset järjestyvät nopeasti
ja joustavasti, yhdellä puhelulla. Voit myös valita jatkuvan täydennyspalvelun, ja unohtaa koko
tilausruljanssin. Me pidämme kaasutoimituksesi
ajan tasalla sopimuksen mukaan.

4. Meillä on koko toimitusketju omissa
käsissämme
Hankimme käyttämämme nestekaasun suurina
erinä, minkä ansiosta toimitamme suuretkin tilaukset nopeasti. Oman modernin täyttölaitoksen ja monipuolisen kuljetuskaluston ansiosta
pystymme vastaamaan koko kaasupullokierrosta
itse. Toimitamme täydet pullot ja haemme tyhjät
täytettäväksi. Sinun ei tarvitse asioida monen eri
tahon kanssa.

Kaasua käytetään kaikkialla
Nestekaasun tutuin muoto ovat kuluttajapullot,
mutta valtaosa kaasusta käytetään teollisuudessa ja palvelualoilla. GasOne toimittaa kaasua mm.:
• teollisuuden prosesseihin ja koneisiin
• varastoihin ja satamiin trukkien 		
polttoaineeksi
• rakennusalalle poltto- ja 			
lämmityslaitteistoihin
• ravintoloiden kaasuliesiin

Nestekaasua jälleenmyyjille ja teollisuudelle
GasOne on erikoistunut suuriin nestekaasupullotoimituksiin nestekaasua käyttäville tai myyville
yrityksille. Yksittäisiä kaasupulloja voi ostaa jälleenmyyjiemme kautta. Panostamme kustannustehokkaaseen palveluun kevyellä organisaatiolla. Kun jätämme väliportaat pois, hyödyn saa
asiakas.

KASKIS PAISTAA PUHTAALLA
GASONE-KAASULLA
Kaskenmäessä sijaitseva Kaskis on muutamassa vuodessa vallannut paikkansa Turun ravintolamaailmassa. Tästä kertovat täysi varauskirja
ja vuoden 2016 Michelin-oppaaseen pääsy.

Helppo ja nopea kaasu on
keittiömestareiden suosikki
Puhdasta ja päästötöntä nestekaasua käyttävät
erilaiset yritykset, minkä lisäksi se on yleisin kaasugrillien, asuntovaunujen ja veneiden energianlähde. Ravintoloissa ja muissa suurkeittiöissä
kaasuliettä suositaan helposti säädettävän liekin
ja tasaisen lämmön vuoksi.

Laadukasta kaasua laadukkaissa pulloissa
Meiltä saat kaikenkokoisia Suomessa käytettäviä
teräs- ja komposiittipulloja myyntiin ja vaihtopulloiksi. Pullovalikoimamme on uusi ja käytämme
vain laadukkaita eurooppalaisia pulloja. Esimerkiksi omat komposiittipullomme valmistetaan
Norjassa. Tarkistamme pullojen tiiveyden aina
ennen toimitusta ja tarvittaessa huolehdimme
myös meille tulevien vaihtopullojen määräaikaishuollosta ja tarkastuksista.

Kaskis nauttii GasOnen palvelusta, joka hoitaa
kaasupullojen vaihdot ja täydennykset ilman
ylimääräisiä kommervenkkeja.
–Joskus pullot on vaihdettu jopa meidän huomaamattamme! Eli palvelu pelaa, eikä kaasu
pääse loppumaan.
Erik Mansikka, Ravintola Kaskis
KAASUPULLOVALIKOIMA
• Teräspullot 2, 5 ja 11 kg painoventtiilillä
• Komposiittipullot 5 ja 10 kg 		
painoventtiilillä
• Teräspullo 11 kg kierreventtiilillä

• Moottorikaasupullo (teräspullo) 11 kg
kierreventtiilillä
• Teräspullo 33 kg kierreventtiilillä

Air Liquide -hitsauskaasu on hitsaajan paras partneri
Nestekaasun lisäksi GasOnesta saat myös yleisimmät hitsauskaasut heti mukaasi. Tarjoamme
pelkästään laadukkaimpia nestekaasu- ja hitsauskaasutuotteita. Maailmalla menestyneet Air
Liquide -kaasupullot tuovat aivan uudenlaista
työn iloa ja tehoa ammattilaisen arkeen.
Sopiva pullo jokaiseen tarpeeseen
GasOne on virallinen Air Liquide -jälleenmyyjä.
Altop-, Smartop- ja Minitop/ALbee -kaasupullot
ovat hitsaajien parhaat partnerit. Tutustu kaasuihimme ja valitse mieleisesi malli. Valikoimasta
löytyy varmasti sopiva pullo joka tarpeeseen.
Neuvomme sinua kaasun hankinnassa ja halutessasi räätälöimme tarpeeseesi sopivan kaasuntoimitussopimuksen perille asti.

Nerokkaita ominaisuuksia
Turvallisissa Air Liquide -hitsauskaasupulloissa
on venttiilisuojat, pikaliittimet ja mallista riippuen integroidut painemittarit. Siksi ne ovat tavallista helppokäyttöisempiä ja huolettomampia.
Tarkempaa tietoa hitsauskaasuista ja käyttökohteista löydät osoitteesta www.airliquide.fi.
Air Liquide on hitsauksen ammattilainen
Air Liquiden TOP-sarjan kaasupullot ovat helppoja käsitellä ja nopeita käyttää. Pulloissa on
suojakupu, johon on helppo tarttua ja joka suojaa venttiiliä kolhuilta. Useimmissa pulloissa on
myös painemittari, joka kertoo jäljellä olevan
kaasun määrän. Lisätietoa http://www.altop.fi/
PUUILON ASIAKKAAT LUOTTAVAT GASONENESTEKAASUUN
Vuonna 1982 pienestä kainuulaisesta puusepänverstaasta kasvamaan lähtenyt Puuilo on
nykyään 15 tavaratalon ketju. Puuilo myy kuluttajille GasOnen teräs- ja komposiittipulloja.
–Tällä hetkellä valikoimissamme on ainoastaan
GasOnen nestekaasua. Tärkeintä meille on toimitusvarmuus, koska kaasunmyyntimme on ollut jatkuvasti kasvussa. GasOne on vastannut
tähän huutoon erinomaisesti.

KAASUPULLOJEN HUOLTO
Nestekaasupulloja huolletaan jatkuvasti tarpeen
mukaan. Täyttölaitokset tarkastavat täytettäviksi
saapuneet pullot ja siirtävät huoltoon ne, joissa
havaitaan puutteita, vaurioita tai kulumista.

Lauri Tuomaala, Puuilo Oy
tarroitetaan uudestaan käytettäviksi. Samalla
pullojen venttiilit vaihdetaan uusiin.
GasOnen kaasupullot huoltaa Uusikaupunkilainen Vakka-Kaasu Oy

Huollossa pullot tarkastetaan, puhdistetaan
– teräspullot maalataan – koeponnistetaan ja
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Mitä nestekaasu on?
Nestekaasut ovat erittäin helposti syttyviä kaasumaisten hiilivetyjen seoksia, joita varastoidaan
ja kuljetetaan nesteytettyinä kaasupulloissa ja
-säiliöissä. Nestekaasun etuja ovat korkea energiasisältö ja palamislämpötila, puhdas palaminen, liekin portaaton säädettävyys, nopeatehoisuus ja myrkyttömyys.
Turvaohjeita nestekaasun käyttöön
Nestekaasu on väritöntä, mautonta ja hajutonta,
mutta kulutukseen toimitettava kaasu on aina
hajustettu mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Käytössä pullojen ja laitteiden väliset letkut
tulee liittää huolellisesti käyttäen letkunkiristintä. Letkujen kunto ja tiiveys tulee tarkistaa säännöllisesti esimerkiksi saippuavedellä.
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Käsittely ja varastointi
Nestekaasupullot varastoidaan tuuletetuissa
tiloissa erillään syttymis- ja lämmönlähteistä.
Pullot säilytetään pystyasennossa venttiilisuoja
paikallaan siten etteivät ne pääse kaatumaan.
Jos kaasua pääsee vuotamaan, se kerääntyy
ilmaa raskaampana lattiatasoon ja aiheuttaa
suljetussa tilassa räjähdysvaaran. Tästä syystä
nestekaasun käsittelyssä on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Tupakointi säilytystiloissa
on kielletty.

Nestekaasun ominaisuudet (propaani)
Kotitalouksissa käytettävä nestekaasu on pääosin propaania. Teollisuudessa käytetään myös
butaania tai seoskaasua.
• Nesteen tiheys (15°C:ssa) 0,51 (vesi=1)
• Höyrynpaine (20°C:ssa)
930 kPa
• Tilavuussuhde kaasu/neste
240
• Höyryn tiheys
1,5 (ilma = 1)
• Kiehumispiste
-45 °C
• Sulamispiste
-135°C
• Leimahduspiste:
noin -75°C
• Syttymisrajat:
2–10 %
• Itsesyttymislämpötila:
450°C
Lisätietoa:
Öljyalan keskusliitto: http://www.oil.fi

TURUN KAHVIPAAHTIMO
Turun Kahvipaahtimo on vuodesta 2009 toiminut
pienpaahtimo, joka keskittyy mielenkiintoisiin ja
laadukkaisiin kahveihin. Pavut tulevat pääosin
Afrikasta ja Väli-Amerikasta.
–Käytössämme on kolme nestekaasulla toimivaa
kahvinpaahdinta. Kaasun loppuminen kesken
paahdon pilaisi koko kahvierän, joten on tärkeää
että pullot vaihdetaan säännöllisesti.
–Kaasu tulee meille kokonaispalveluna, minkä
ansiosta voimme keskittyä omaan toimintaamme. Meidän ei tarvitse tietää edes kaasun määrää tai vaihtoväliä, koska GasOne huolehtii siitä
puolestamme. Erinomaista palvelua.
Juhani Haahti, Turun Kahvipaahtimo

GasOne on täyttä kaasua
GasOne on kaasualan ammattilainen. Palvelemme mm. ravintoloita, erikoistavarataloja, rautakauppoja, huoltoasemia, työkaluvuokraamoja,
kattourakoitsijoita ja rakentajia Etelä-Suomen
alueella. Yhteistyökumppaneidemme kautta
pystymme toimittamaan kaasua koko maahan.
Liiketoimintamme perustuu kaasunmyyntiin asiakkaillemme ilman palvelu- tai lisämaksuja. Kun
jätämme väliportaat pois, hyödyn saa asiakas.
Turvallista kotimaista nestekaasua
Olemme täysin kotimainen kaasuntoimittaja.
Nykyaikainen kaasutäyttölaitoksemme sijaitsee
Naantalin Luolalan teollisuusalueella hyvien
kulkuyhteyksien varrella. Tuotantotilamme ja
toimintamme noudattavat Tukesin määrittelemiä
turvamääräyksiä ja lupaehtoja, emmekä tingi
turvallisuudesta.

Palvelemme yrityksiä ja jälleenmyyjiemme
kautta kuluttajia
Toimitamme nestekaasua yritysasiakkaillemme.
Kuluttaja-asiakkaitamme palvelemme jälleenmyyjiemme kautta, joilta saat kaikki Suomessa
käytettävät kaasupullokoot. Nestekaasumyynnin
lisäksi olemme virallinen Air Liquide -jälleenmyyjä.
Meillä on tyytyväisiä käyttäjiä ympäri Suomen.
Haluatko sinäkin huolettomaksi kaasunkäyttäjäksi? Ota yhteyttä, niin sovitaan yhdessä sinulle
sopiva toimitusmalli.

GasOne Oy
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Patenttikatu 7
21100 Naantali
p. 029 030 1090
(8,21 snt/puh+1,47snt/min lankapuhelimella tai
16,41 snt / min matkapuhelimella)

Myynti ja
markkinointi

Myynti,
Pohjois-Suomi

Tuotanto ja
logistiikka

Logistiikka,
Pohjois-Suomi

Asiakaspalvelu,
Laskutus

Juha Vähä-Lassila
p. +358 50 381 5216
juha@gasone.fi

Jyrki Nuotio
p. +358 50 442 1090
jyrki@gasone.fi

Mika Stenman
p. +358 400 523 836
mika@gasone.fi

Tapani Toivola
p. +358 40 565 8227
tapani@gasone.fi

Teija Elonen
teija@gasone.fi
p. 029 030 1090 (8,21 snt/
puh+1,47snt/min lankapuhelimella tai
16,41 snt / min matkapuhelimella)

