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Nowa siedziba firmy
Linde Gaz Polska
9 czerwca 2005 r. mia³o miejsce oficjalne otwarcie nowej
siedziby firmy Linde Gaz Polska. Nowy budynek znajduje
siê na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Park Tech-
nologiczny) w Krakowie. Spó³ka zainwestowa³a w wybu-
dowanie siedziby oraz Centrum Technologiczno-Szkole-
niowego oko³o 10 mln z³.

Budowa nowej siedziby firmy Linde Gaz Polska trwa³a nieca³y rok.
W budynku pracuje obecnie ponad 120 osób. Oprócz centrali firmy na
Polskê znajduje siê tam równie¿ Centrum Technologiczno-Szkolenio-
we, które ma spe³niaæ dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze stwarza
ono mo¿liwoœæ przeprowadzania praktycznych pokazów i szkoleñ w
zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii gazowych. Po dru-
gie ma pe³niæ funkcjê dydaktyczn¹ - w przysz³oœci bêdzie s³u¿y³o stu-
dentom w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy na temat gazów oraz tech-
nologii gazowych. Centrum technologiczno - szkoleniowe sk³ada siê z
dwóch hal. W pierwszej, która przeznaczona jest do pokazów zasto-

s o w a ñ
gazów, prezentowane bêdzie g³ównie mro¿enie krio-
geniczne oraz pakowanie ¿ywnoœci w atmosferach
zmodyfikowanych. Druga hala przeznaczona jest dla
przemys³u wytwórczego. Odbywaj¹ siê tam pokazy z
zakresu nowoczesnych technologii gazowych wyko-
rzystywanych w spawalnictwie. W centrum oprócz prak-
tycznych pokazów istnieje równie¿ mo¿liwoœæ multime-
dialnych prezentacji technologii, przeznaczonych dla
przemys³u chemicznego czy te¿ metalurgii.

Linde Gaz Polska, to lider rynku gazów technicz-
nych w Polsce (37 proc. udzia³ów). To tak¿e czêœæ naj-
wiêkszego w Europie koncernu wyspecjalizowanego
w produkcji gazów. Ten sukces, to skutek 126 lat do-
œwiadczeñ i ci¹g³ych innowacji umo¿liwiaj¹cych roz-
wój najnowoczeœniejszych technologii. Gazy   i tech-
nologie gazowe stosowane s¹ w niemal wszystkich
ga³êziach przemys³u, m.in. w spawalnictwie, metalur-
gii, chemii, elektronice, produkcji szk³a, przetwórstwie
tworzyw sztucznych, przemyœle spo¿ywczym, ochro-
nie œrodowiska, a tak¿e w medycynie i oœrodkach na-
ukowo-badawczych. Z gazów i technologii Linde ko-
rzysta ju¿ 1,5 miliona klientów w 50 krajach Europy,
obu Ameryk, Azji i Australii. Linde Gaz Polska ma w
tym swój wa¿ny udzia³.

W 2004 roku spó³ka Linde Gaz Polska obecna
jest w Polsce od 12 lat, wypracowa³a ponad 50 mln
z³otych zysku. Firma zatrudnia w Polsce 700 pracow-
ników i obs³uguje 58 tys. klientów.
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