
Bouw een feestje 
met de GENIE®!
De innovatieve ballongasfles 
Handig voor uw feest of 
evenement

→  GENIE® 



Ballonnen opblazen met de GENIE 
Heel uitgekiend en toch erg simpel
De GENIE van Linde is niet alleen heel veilig en efficiënt, maar ook 
bijzonder gemakkelijk te gebruiken. Dankzij de stabiele wielen kan 
deze innovatieve heliumfles gemakkelijk worden verplaatst. De grote 
diameter van de fles zorgt ervoor dat hij stevig blijft staan. Wel zo 
handig als u op een bijzondere plek helium nodig heeft. Of de fles 
bijvoorbeeld op een tafel wilt zetten. Dat maakt de GENIE bijzonder 
geschikt voor feesten en evenementen. Heliumballonnen maken er  
nu eenmaal een onvergetelijke ervaring van.



Ontdek de voordelen  
van de Linde GENIE

Verrijdbaar
De grote wielen zorgen voor gemakkelijk en veilig 
transport. Dankzij de ergonomisch gevormde 
hand grepen ligt de GENIE altijd goed in de hand 
en is gemakkelijk verplaatsbaar.

Intelligent 
De GENIE denkt voortdurend met u mee: het 
vulniveau en het resterende aantal te vullen 
ballonnen zijn in één oogopslag te zien. Signalen, 
zowel geluid als visueel, waarschuwen voor een 
laag vulniveau.

Meer inhoud
De GENIE heeft een vuldruk van 300 bar. 
In vergelijking met een gewone gasfles met een 
vuldruk van 200 bar beschikt de GENIE daarmee 
over 40% méér inhoud.

Geschikt voor alle weers omstandigheden
De uitgekiende behuizing beschermt tegen zon, 
regen en vocht.

Vederlicht en toch heel stabiel
De GENIE is beduidend lichter dan een traditionele, 
stalen gasfles. En dat terwijl de GENIE met haar 
vuldruk van 300 bar zelfs 40% meer inhoud heeft! 
De grote diameter van de fles zorgt ervoor dat 
hij stevig blijft staan. Vastzetten, zoals bij een 
traditionele gasfles, is dan ook niet nodig.



De intelligente display
1    toont de ingestelde ballongrootte
2   maakt scrollen naar de grootte van de te vullen ballonnen mogelijk
3    geeft de gassoort aan (helium)
4    laat de actuele inhoud zien (1 streepje = 10%); tevens geluids-  

en visueel signaal bij een lage vulstand
5   de eerstvolgende ballongrootte die u kunt instellen
6    het resterende aantal ballonnen bij de ingestelde ballongrootte
7   …en het resterende aantal ballonnen bij een andere ballongrootte.

Afneembare 
wielen  
en uittrekbare 
beugel 
Danzij de grote, 
afneembare 
kunstofwielen is de fles 
eenvoudig te verplaatsen.  
De gewichts verdeling is 
uitstekend, geen topzware flessen 
meer. 

Drukregelaar met ballongasventiel 
Voor het vullen zijn een drukregelaar en een 
ballongasventiel nodig, geschikt voor een fles 
met 300 bar vuldruk.
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Technische gegevens

Afmetingen ballonnen
De afmetingen van de ballonnen op de display zijn gebaseerd op de 
onderstaande diameters:

XS  
80 mm  

tot  
179 mm

S  
180 mm 

tot 
240 mm

M  
250 mm 

tot 
350 mm

L  
380 mm 

tot 
480 mm

XL  
500 
tot 

700 mm

Het aantal ballonnen zoals vermeld op de display, geeft aan hoeveel  
ballonnen er nog gevuld kunnen worden met de resterende helium  
in de fles.

*Exclusief wielen, beugel en reduceerventiel

Informatie en ondersteuning 
Meer informatie over de GENIE kunt u vinden op onze website. En op  
YouTube kunt u een aantal filmpjes bekijken. Of bel ons Customer Service 
Center: 088 262 62 62 of stuur een e-mail naar info.lg.nl@linde.com 

GENIE® 10 LITER GENIE® 20 LITER

Druk (bar) 200 200

Gasinhoud (m3) 1,8 3,6

Waterinhoud (liter) 10 20

Diameter (mm) 320 320

Hoogte (mm) 569 662

Gewicht leeg (kg)* 16 22

Gewicht vol (kg)* 16,5 23



Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, 3115 HC Schiedam
Tel. 088 262 62 62, fax 010 246 15 06
info.lg.nl@linde.com, www.linde-gas.nl

Linde Gas Belgium NV
Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen
Tel. 02/890 95 10, fax 02/890 95 29
contact.lg.be@linde.com, www.linde-gas.be

Voorsprong door innovatie.

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue 
innovatie voor uw organisatie een belangrijke factor. Daar heeft u betrouw 
bare partners bij nodig. Dat geldt ook voor uw gassenleverancier.
Met Linde Gas Benelux heeft u een partner die niet alleen voor u klaar 
staat, maar die ook bewust met u meedenkt.

Met een eeuw ervaring bieden wij oplossingen voor gastoepassingen in 
vrijwel alle markt sectoren. Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare 
partner in zaken. Een efficiënte, innovatieve en succesvolle dienstverlener 
in gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. 
Waarbij úw organisatie en bedrijfsprocessen centraal staan.

Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze 
internationale R&D-afdeling) lopen wij wereldwijd steeds voorop 
met nieuwe concepten en gerichte toepassingen. Gedreven door 
ondernemerschap werken wij aan innovatie en oplossingen; ook voor uw 
organisatie. Het motto van Linde luidt: ideas become solutions. Dat slaat 
op ónze ideeën, maar zeker ook op die van ú! Laten we daar samen verder 
aan werken!

Linde Gas - ideas become solutions.
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