
Areng läbi uuenduste.

Meie ettevõte on gaasitehnoloogia vallas turul juhtival kohal. 
Järjepidev püüe tuua turule uusi kavaliteetseid tooteid, väsimatu 
uuenduste ja uute võimaluste otsimine ning nende elluviimine – 
need on põhjused, mis teevad meist turuliidri. 

AGA pakub enamat. Oleme äripartner, kes aitab luua kliendile 
lisaväärtust ja tagada tema äri suurema kasumlikkuse. Töötame 
põhjalikult läbi iga projekti ja pakume igas suuruses ettevõtetele 
nii standardseid kui ka unikaalseid lahendusi. 

AGA suudab leida lahendusi uusimatele ideedele erinevates 
tegevusvaldkondades. Ning see annab tulemusi – hea 
kvaliteediga uued tooted, suurema kasumlikkuse ning usu,  
et oleme kindlalt teel ärimaailma tippu.

AGA – ideas become solutions.
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Puhume elu sisse!
AGA heeliumiballoonid.



Täidetavate õhupallide arv on ligikaudne

5. Kui õhupall on soovitud suurusega, eemalda see ning klapp  
 sulgub automaatselt.  

6. Kõige mugavam on õhupalli sulgeda spetsiaalselt selleks  
 ette nähtud nööriga, mida saab muretseda õhupallide müü- 
 gikohtadest.

Täiteseadme eemaldamine

→ Sulge ballooniventiil kindlalt. 

→ Vabasta gaasirõhk. Olenevalt täiteseadme tüübist tuleb 
 selleks otsikut vajutada (vajutatava klapiga seade) või  
 painutada (painduva klapiga seade).  

→ Eemalda täiteseade, keerates käsitsi mutrit vastupäeva. 

AGA pakub õhupallide täitmiseks erineva suurusega muga-
vaid heeliumiballoone, sealhulgas kergeid alumiiniumbal-
loone. Vali endale sobiva suurusega balloon. Jooniselt näed, 
mitu õhupalli saab erineva mahuga balloonide abil täita.
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Balloonide mõõdud ja kaal on ligikaudsed
 
heeliumiballooni  kõrgus läbimõõt kaal gaasi
maht (l) (cm) (cm) (kg) (m3)
5 70 14 7 0,9
10 105 14 15 1,8
20 105 21 30 3,7
40 145 23 60 7,3

Värvilisi õhupallielamusi!

Heeliumi täiteseadme  
kasutamine.
 

1. Veendu, et balloon on püstises asendis, kinnitatud ning  
 kaitstud kukkumise eest.  

2. Kinnita täiteseade ballooniventiili külge, keerates mutrit  
 käsitsi päripäeva. Ära kasuta selleks mutrivõtit või muid  
 vahendeid.  

3. Ava aeglaselt ballooniventiil.  

4. Aseta õhupall väljalaskeava ümber. Klapi avanemiseks  
 (õhupalli täitmiseks) tuleb sõltuvalt seadme tüübist otsikut  
 kas vajutada (vajutatava klapiga seade) või painutada  
 (painduva klapiga seade). Painduva klapiga seade sobib nii  
 tavalistele kui fooliumõhupallidele, vajutatava klapiga  
 seade ainult tavalistele õhupallidele.  
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Heeliumiballoonid.


