LASTECHNIEK - HOLLAND BV
Graag stellen we ons even aan u voor
Lastechniek Holland is een familiebedrijf aan de Middenweg in
IJsselstein. Van oorsprong zijn we een industriële lastechnische
handelsonderneming en inmiddels hebben we ruim 45 jaar
ervaring opgebouwd. Ons bedrijf staat vooral bekend om het
leveren van allerlei soorten industriële gassen, koudemiddelen,
propaan en heftruckgassen in cilinders, met daarnaast
kampeergasflessen.
We doen echter nog veel meer. Zo hebben we een complete
productlijn op het gebied van las- en snijwerkzaamheden: Van
las- en snijmachines inclusief toevoegmaterialen tot en met lastoebehoren. Ook op het gebied van bescherming voor het goed
én veilig kunnen uitvoeren van las- en snij werkzaamheden
heeft Lastechniek Holland de juiste producten. Denk hierbij
zowel aan onder andere lasdekens en lasdampafzuiging als
persoonlijke beschermingsmiddelen van top tot teen zoals
veiligheidsbrillen, oorbescherming, handbescherming, veiligheidsschoenen, lashelmen en laskleding. Teveel eigenlijk om
allemaal op te noemen, dus neem contact met ons op voor uw
specifieke vragen. Wij zijn u graag persoonlijk van dienst.
In deze informatieve folder gaan we wat uitgebreider in op wat
wij voor u kunnen betekenen.

Bij Lastechniek Holland

Middenweg 32



Zijn kwaliteit, service en een passende oplossing de
kenmerken voor ons uitgebreide assortiment.



Denken we graag met u mee en geven we altijd een goed
en eerlijk advies.



Kan alle apparatuur gedemonstreerd, geleverd,
onderhouden en gerepareerd worden.



Is bezorgen in Midden Nederland met onze eigen
transportmiddelen mogelijk naast afhalen.



Bent u van harte welkom in onze showroom.

3401 MB IJsselstein

Tel.: 030 6884876

www.lastechniekholland.nl
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Gassen
Lastechniek Holland is een onafhankelijke leverancier van industriële gassen in cilinders en cilinderpakketten
en heeft een compleet gassenassortiment. Door onze onafhankelijkheid leveren wij u kwaliteit tegen een
goede prijs. Vanwege onze ruime voorraad is het mogelijk om uw gascilinder(s) bij ons op te halen.
Met eigen transportmiddelen bezorgen wij de gascilinders bij u op locatie in Midden Nederland. Ook als u een
klus ergens anders in het land heeft, kunnen wij het bezorgen van de gascilinders voor u regelen.
Kijkt u verder dan alleen naar de goedkoopste prijs per gascilinder?
Wij adviseren u om dit zeker te doen, want alleen een goedkope gasprijs zegt namelijk niet zoveel. Hoe zit het
bijvoorbeeld met de kwaliteit van de gassen? Of hoe zit het met de overige kosten zoals transportkosten, huur
voor de cilinders etc.? Hoe duidelijk worden alle kosten weergegeven op uw factuur?
Om het u wat gemakkelijker te maken hebben wij een kosten-vergelijkingsprogramma waarmee wij inzichtelijk
kunnen maken wat u daadwerkelijk moet betalen voor uw totale gaslevering en wat u mogelijk kunt besparen
als u klant bij Lastechniek Holland wordt. Deze service bieden wij u gratis aan.
Lastechniek Holland biedt u:

Levering van hoge kwaliteit gassen

Compleet gassenassortiment

Korte levertijd

Correcte levering

Kwaliteitsbewaking

Duidelijke huurovereenkomsten

Heldere facturen

Goede service
Zelf ontdekken? Neem contact met ons op en maak een afspraak.
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Gassen
Speciaal voor kleine bedrijven, ZZP’ers en particulieren hebben wij een eigen koop-ruilsysteem opgezet.
Bij het koop-ruilsysteem wordt eenmalig de cilinder aangeschaft, waarna er geen verdere bijkomende
kosten meer zijn, zoals huur, keur of onderhoudskosten. Alleen de vulling wordt berekend als de lege
cilinder wordt omgeruild voor een volle cilinder van hetzelfde formaat en soort gas.
Een overzicht van de gassoorten die wij ook via een koop-ruilsysteem leveren:

ARGON

MENGGAS

ZUURSTOF

ACETYLEEN

STIKSTOF

KOOLZUUR

MIG/MAG
Aluminium
Cusi 3

MIG/MAG
85/15
Staal

AUTOGEEN
In combinatie
met acetyleen

AUTOGEEN
In combinatie
met zuurstof

AFPERSEN
AIRCO
Auto: 11 bar
Industrie: 20 bar

AQUARIUM

TIG
Aluminium
Roestvaststaal
Koper
Staal

MIG/MAG
98/2
Roestvaststaal

HARDSOLDEER
In combinatie
met propaan

AUTOBANDEN

Forane koudemiddelen
Lastechniek Holland levert als hoofddepot van Climalife Dehon de meeste soorten
koudemiddelen voor koeling, klimaatbeheersing, airconditioning, vloeistofkoeling,
warmtepompen en transportkoeling, zoals R-134a, R-407F, R-410A en R-417A uit
voorraad, evenals de nieuwe soorten HFO-1234 yf, R-448A en R-32.
De koudemiddelen zijn verkrijgbaar in aluminium, kunststof of stalen cilinder in diverse
formaten. Naast het ophalen van uw forane koudemiddelen is het ook mogelijk om deze
door Lastechniek Holland te laten bezorgen in Midden Nederland.
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Gassen
Heftruckgas
Lastechniek Holland heeft voor u de ideale gasflessen voor LPG-heftrucks:


De lichtgewicht Composiet kunststof heftruckfles.
Deze fles is gemaakt van duurzaam en supersterk kunststof en
heeft een transparante cilinderwand met een zichtbare vulstand.
Zo is in één oogopslag te zien hoeveel brandstof er nog in de
gasfles zit en komt de heftruckchauffeur met zijn heftruck niet
snel voor verrassingen te staan. Het type MG14 heeft een inhoud
van 14 kilo en een leeg gewicht van 6,3 kilo.
De fles is voorzien van een Hansun insteektule die past op de
meest voorkomende snelkoppeling van dit merk.



De PrimaPower Light Steel, LS13.
Dit is een lichtgewicht stalen gasfles in een handzaam formaat,
welke met een totaalgewicht van slechts 21 kilo ook ruim onder de
Arbo-norm voor handmatig tillen blijft. Dankzij de unieke Easyclip
snelkoppeling is aansluiten razendsnel gedaan.

Bovengenoemde heftruckgasflessen zijn gemakkelijk te plaatsen en probleemloos te verwisselen door één
persoon. Naast het ophalen van uw heftruckgasflessen is het ook mogelijk om deze door Lastechniek Holland
in Midden Nederland te laten bezorgen.

Propaangas en Kampeergas
Als hoofddepot van zowel Antargaz, BeneGas als Primagaz hebben wij een volledig assortiment op het
gebied van propaan in cilinders. Niet alleen de veelgebruikte 10,5 kg, de 18 kg en de 33 kg gasfles, maar ook
de handige 8 kg fles en de EasyBlue™ serie van Primagaz. Daarnaast leveren wij bijna alle type camping- en
kampeergasflessen die in Nederland verkrijgbaar zijn. Een klein overzicht van dit assortiment ziet u hieronder.
Vraag ons gerust naar uw specifieke wensen of meer informatie.
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Lasapparatuur
Wilt u beter lassen én prijsbewust kopen? Kies dan voor de professionele, maar betaalbare machines van

LORCH is een merk, waarop u kunt vertrouwen en bouwen. LORCH staat al meer dan 60 jaar voor krachtige
en robuuste lastechniek, die haar tijd technisch vooruit is. Kwaliteit, die zich eenvoudig laat gelden. Bovendien
krijgt u 3 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE: seriematig 1 jaar, plus 2 extra jaren bij registratie.
Voor elke lasklus en plaats is er een passend apparaat. Op deze pagina staan slechts een paar voorbeelden
van de vele mogelijkheden. Bij Lastechniek Holland zijn wij u echter graag persoonlijk van dienst om u een
passend, eerlijk en goed advies te geven. Daarvoor heeft Lastechniek Holland de kennis en producten voor de
verschillende lasprocessen in huis en op voorraad. Zo kunnen we deze niet alleen aan u laten zien, maar ook
aan u demonstreren en u daarmee beter van dienst zijn. Kies Lastechniek Holland voor uw lasapparatuur.
Perfect lassen met beklede elektroden

MIG-MAG-lasapparatuur

De betere lasinverters:
Compact, robuust en veel vermogen.
Perfect voor werkplaats en montage.

Voor maximale productiviteit,
met zeer eenvoudige bediening
en uitstekende laskwaliteit.

TIG lasapparatuur
Gewoon eenvoudiger naar het
professionele TIG-resultaat

3 STAPPEN EN U LAST IN PERFECTIE
1. Karakteristiek afstellen (synergie voorkeuze)
2. Spanningsstand instellen
3. Eventueel fijne draadcorrectie toepassen indien nodig.
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Plasmasnijmachines
Handmatig of mechanisch plasmasysteem voor snijden en gutsen van metalen

Snij met vertrouwen
en kies voor:

Wereldleider in
plasmasnijtechniek

Hypertherm ontwerpt en produceert al meer dan 50 jaar de beste thermische snijapparatuur ter wereld.
De systemen van Hypertherm staan bekend om hun prestaties en betrouwbaarheid, die zorgen voor extra
productiviteit en rentabiliteit voor onze klanten. Hypertherm heeft zijn toonaangevende positie bereikt door
een sterke focus op technologische innovatie, die onze klanten in staat stelt de beste resultaten te behalen.
Bent u al voldoende op de hoogte van de mogelijkheden van een plasmasnijder?
Lastechniek Holland wil u graag de mogelijkheden van een plasmasnijder vertellen én laten zien tijdens een
vrijblijvende demonstratie bij u op het bedrijf.

Ontdek het zelf: de voordelen van plasma snijden.

Betere
snijkwaliteit

Hogere
productiviteit

Lagere kosten
per onderdeel

Hogere winstgevendheid

Eenvoudiger
in het gebruik

Toegenomen
flexibiliteit

Verbeterde
veiligheid

Bel 030 6884876 voor een demonstratie.
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Las- & Snijtoortsen
Toortsen van kwaliteit voor de verschillende
processen, daarvoor bent u bij Lastechniek Holland
aan het juiste adres.
Van diverse merken, zoals Abicor Binzel, Dinse,
Lorch en Hypertherm levert Lastechniek Holland
las- en snijtoortsen evenals slijtonderdelen.
Daarnaast repareert onze technische dienst las- en
snijtoortsen van de bovengenoemde merken.
Met de TIG Gas Saver Kit van Lastechniek Holland
op uw TIG-toorts kunt u tot 40% op Argon gas
besparen tijden het TIG lassen en geeft de doorzichtige Pyrex gascup een beter zicht op het
laswerk tijdens het lassen.

Autogeen apparatuur
Lastechniek Holland wil u zo goed mogelijk van dienst zijn en heeft daarom vanzelfsprekend een uitgebreid
assortiment op het gebied van autogeen apparatuur. Aangezien het onmogelijk is om alles hier te vermelden,
volgt hieronder een kleine greep uit ons programma:
















Autogeen sets / las- en snijkisten
Hardsoldeerset
Handgrepen
(Buigbare) Lasvoorstukken
(Buigbare) Soldeervoorstukken
Snijvoorstukken
Heetstookvoorstukken
(Hand) Snijbranders
Snijmondstukken
Reduceerventielen
Vlamdovers
Tweewegkranen
(Mini) Snelkoppelingen
Manometers
Diverse slangsoorten
Middenweg 32

3401 MB IJsselstein
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Propaanapparatuur
Branders
Sievert is een toonaangevend Zweeds merk in professioneel
propaangereedschap van topkwaliteit welke daarom zeker bij
Lastechniek Holland verkrijgbaar is. Of het nu gaat om een
dakbranderset of een soldeerbrander, we hebben het op
voorraad. En nog belangrijker: Het testen, het aanpassen naar
wens en of het onderhoud gebeurt door ons in eigen beheer.

Drukregelaars, onkruidbranders etc.
Om het programma met propaanapparatuur compleet te maken, hebben we ook een zeer groot assortiment
aanvullende componenten en aansluitmaterialen. Denk hierbij aan drukregelaars, onkruidbranders, slangen,
verloopnippels en nog veel meer.

Verwarming
Voor op een koude werkplaats, in een koude hal of kamer en
zelfs voor buiten op uw terras heeft
Lastechniek Holland diverse
soorten (bij)verwarming op
propaangas.
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Onderhoud & Service
Onderhoud van uw machinepark is van groot belang voor de continuïteit van uw werkprocessen. Door regelmatig onderhoud te laten verrichten aan uw apparatuur kunt u stilstand voorkomen.
Onze technische dienst verzorgt onderhoud, reparatie
en keuring van gasgerelateerde apparatuur, zoals:
 Autogene las- en snijbranders
 Centrale gasdistributiesystemen
 Lasmachines en lastoortsen
 Plasmasnijmachines
 Gasbrandersets
 Drukregelaars

De ontwikkelingen in de las- en snijtechniek gaan
steeds door, daarom volgen onze medewerkers met
regelmaat technische trainingen bij de fabrikanten om
up to date te blijven. Onderhoud, keuring en eventuele
reparatie van uw las en gasgerelateerde apparatuur is
daarom bij Lastechniek Holland in goede handen.

Door onze kennis en producten kunnen wij u een uitgebreide service
aanbieden. Zo kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht voor:
 Productbedieningstraingen van de machines die wij leveren.
 Demonstraties op verzoek, zodat u zelf kunt zien en ervaren hoe

de betreffende apparatuur werkt en wat de mogelijkheden zijn.
 Persoonlijke begeleiding van u of uw medewerker(s) met het
afstellen van lasmachines.
Ook voor vragen en advies met betrekking tot de opslag van
gevaarlijke stoffen bent u bij ons aan het juiste adres.
Bij Lastechniek Holland denken we graag met u mee en zoeken we oplossingsgericht bij eventuele problemen
op ons vakgebied.
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Verhuur
Niet alleen voor de verkoop, onderhoud en service van las en snijapparatuur bent u bij Lastechniek Holland aan het juiste adres, ook
voor verhuur hebben wij een uitgebreid assortiment om de vraag
naar tijdelijk gebruik van las en snij-apparatuur goed te kunnen
beantwoorden.
Ons assortiment bestaat onder andere uit machines van Lorch en
Hypertherm, evenals autogeen apparatuur van Gloor.
Belangrijk hierbij is dat al onze apparatuur volledig getest en
gebruiksklaar direct inzetbaar is.
Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor huren in plaats
van kopen. Denk hierbij aan:
 Het uitproberen van machines voordat het wordt aangeschaft.
 Het opvangen van pieken in de productie.
 Het tijdelijk vervangen van een machine die defect is.
 Te weinig werk voor een definitieve aanschaf.
Lastechniek Holland heeft voor iedere huurbehoefte een
passende oplossing.

Toevoegmateriaal
In lastoevoegmaterialen heeft Lastechniek Holland een breed gesorteerd programma. Voor ieder lasproces en
voor elk materiaalsoort leveren wij het geschikte toevoegmateriaal. Of het nu gaat om elektroden, MIG/MAG
lasdraden, gevulde draden, TIG draden, autogene draden, zachtsoldeer, hardsoldeer of vloeimiddelen:
Lastechniek Holland heeft het in de meest gangbare diameters of soort op voorraad.
Het is belangrijk om het juiste toevoegmateriaal te gebruiken voor elke klus die u daarmee op een goede
manier wilt klaren. Daarom bent u ook voor een toepassingsadvies op maat bij ons aan het juiste adres.
Ons leveringsprogramma bestaat uit de merken Ceweld, Stein-Megafil en Röwac.

Middenweg 32

3401 MB IJsselstein

Tel.: 030 6884876

www.lastechniekholland.nl

LASTECHNIEK - HOLLAND BV
Lastoebehoren
Constant hoge kwaliteit bij de schuur- en slijpmiddelen van:
Lastechniek Holland levert doorslijpschijven, afbraamschijven, lamellenslijpschijven en cleanschijven van het
kwaliteitsmerk Rhodius, welke staat voor prestatie, veiligheid en betrouwbaarheid. Zowel de industrie als de
vakhandel stelt de betrouwbaarheid van Rhodius (één van de leidende Europese fabrikanten van slijpgereedschappen) sterk op prijs.
Speciaal waar kwaliteit gevraagd wordt biedt Rhodius de gebruikers een assortiment hoogwaardige slijpgereedschappen, toegespitst op de professionele markt. Naast standaardproducten voor de meest voorkomende
toepassingen ontwikkelt ze pasklare oplossingen voor specifieke slijpbewerkingen.

Onder lastoebehoren vallen ook uiteenlopende artikelen, zoals een bikhamer, aardkabel, elektrodenkoker,
koppelingen, aansluitmateriaal en onderhoudsmiddelen, het aanbod is groot.
Heeft u weleens gedacht aan een snelle of efficiënte oplossing voor de nette afwerking van uw laswerk,
bijvoorbeeld het voorkomen van lasspatten? Of bent u op zoek naar een product op het gebied van coating,
smering of reiniging?
Lastechniek Holland levert diverse soorten spray’s en onderhoudsmiddelen van Binzel en Metaflux, zoals
pistolenspray, ontvetter, beitspasta, Multi-ts antispatvulling, zinkspray, laskoperspray en reinigingsspray.
Met een kleine selectie van de vele producten en merken die Lastechniek Holland heeft op het gebied van
lastoebehoren, willen wij u laten zien dat wij u een ruime keuze kunnen bieden en dat wij kiezen voor kwaliteit
voor al onze producten.
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Lastoebehoren
Lastechniek Holland biedt u met de pijpbewerkingsapparatuur van TAG Pipe Equipment Specialists, één van
’s werelds toonaangevende fabrikanten van specialistische gereedschappen voor het bewerken van metalen
buizen, een oplossing om uw werk sneller, eenvoudiger, nauwkeuriger en efficiënter te maken.
TAG Pijpklemmen
TAG is de thuisbasis van de reeks pijplasuitlijnklemmen
E-Z Fit, E-Z Fit Red, E-Z Fit Gold en E-Z Fit Chain Clamp.
Innovatieve, tijdbesparende, kosteneffectieve oplossingen
voor het snel monteren en lassen van buizen en fittingen
van 0,5 "tot 108". Alle apparatuur van TAG is geschikt
voor de moeilijke omgevingen waar de pijpfitter en lasser
voor staan en geeft de snelste oplossing voor elke pijpleidingslassituatie.

TAG Pijpsteunen en rollers
De TAG pijpsteunen en rollers zijn gemaakt voor de
snelste oplossing in de meest zware omstandigheden en
zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en leverbaar met
een slip steun, of met verwisselbare koppen met rollen
of kogels voor het verplaatsen van buizen en platen.

TAG Backinggassystemen
TAG Pipe Equipment Specialists produceert een
uitgebreid assortiment Backinggassystemen om de juiste
lasomgeving te creëren, ongeacht de toepassing.
Gebruik maken van de juiste reinigingsapparatuur en
processen heeft een grote invloed op het voorkomen van
oxidatie en het verbeteren van de uiteindelijke laskwaliteit
en maakt effectieve lassen van o.a. roestvrij staal, titanium en andere corrosiebestendige materialen mogelijk.

TAG markeerapparaten
TAG heeft diverse hulpmiddelen voor de lay-out en
markering van pijpen. Enkele voorbeelden: De Rotary
Earth Clamp, Wrap- A-Round Pipe Wraps, flenswater
pas, flenspennen, centreerkop en contourmarkers.

Bent u op zoek naar een oplossing voor pijpbewerkingsapparatuur? Neem dan contact met ons op.
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Bescherming
Lasplaatsafscherming is belangrijk voor het beschermen van omstanders rondom de lasplaats tegen de
gevaren van onbeschermde blootstelling aan laslicht (zoals lasogen bij kortstondige blootstelling, staar bij
langdurige blootstelling of een verbrande huid welke kan uitmonden tot huidkanker), en het spatten van lasvonken. Waar de lasser zichzelf kan beschermen met een laskap en beschermende kleding is afscherming
van de lasplaats dus belangrijk voor omstanders.
Er zijn verschillende soorten lasplaatsafscherming mogelijk, zoals lasgordijnen, (flexibele) lasschermen en lasdekens, afhankelijk van de specifieke werkomstandigheden, de grootte van de oppervlakte van de lasplaats
en uw wensen.
Staan veiligheid en kwaliteit ook bij u voorop? Maak dan een afspraak met Lastechniek Holland om de diverse
mogelijkheden te bespreken of voor een deskundig en op maat gesneden advies.

Een andere belangrijke vorm van bescherming is lasdampafzuiging. Want schadelijke
lasdamp die vrijkomt bij het lasproces kan de gezondheid van de lasser bedreigen.
De overheid heeft per 1 april 2010 een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
aan lasrook (voorheen MAC) van 1mg/m3 lucht vastgesteld om gezondheidsschade te
voorkomen. Werkgevers en werknemers zijn verplicht om zich aan deze waarde te houden.
Het op een goede manier afzuigen van lasdamp is daarom van groot belang voor uw bedrijf. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de manier waarop u de lasdamp wilt afzuigen, via ruimtelijke ventilatie of
via bronafzuiging met een afzuigarm, verrijdbare lasdampafzuiging of
afzuiging via de lastoorts.
Abicor-Binzel heeft voor lasrookafzuiging via de lastoorts innovatieve
cycloontechnologie gebruikt in de mobiele FEC, waarmee de lasser niet
gebonden is aan een vaste werkplek en zo veilig én flexibel kan werken.
Lastechniek Holland helpt u graag verder met de keuze voor de best
mogelijke oplossing.
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Persoonlijke bescherming

Nog steeds is oogletsel het meest voorkomende letsel bij lassers, terwijl oogletsel als gevolg van erg intensief
licht met de juiste bescherming gemakkelijk is te voorkomen.
Automatische lasfilters zorgen bijvoorbeeld voor een voortdurende bescherming tegen ultraviolette en infrarode straling. In enkele milliseconden schakelen de lasfilters automatisch van licht naar donker en omgekeerd,
waardoor een continue zicht voor de lasser gegarandeerd is.
Het assortiment van laskappen bij Lastechniek Holland is daarom zeer uitgebreid en loopt van eenvoudige
handlaskappen, tot lashelmen met automatisch lasfilter en verseluchtsystemen.
Zo is er door Lastechniek Holland voor elke situatie een passende oplossing leverbaar.

Voeten zijn kwetsbaar. Onder normale omstandigheden hebben ze al bescherming nodig, dus zeker in
risicovolle werkomgevingen, waar het gevaar van alle kanten kan komen. Denk bijvoorbeeld aan vallend
gereedschap, gladde oppervlakten, chemische vloeistoffen of lasspetters. Alleen al om die redenen is optimale
voetbescherming belangrijk.
Lastechniek Holland heeft al vele jaren de veiligheidsschoenen en laarzen van Cofra, specialist op dit gebied,
in het programma. Cofra besteedt veel tijd aan het ontwikkelen van nieuwe, hoogwaardige materialen en past
deze toe bij het ontwerpen van nieuwe modellen met een modieus design. Wij nodigen u uit in onze showroom, waar u een uitgebreid overzicht ziet en gelijk kunt kijken welke veiligheidsschoen of -laars bij u past.

Middenweg 32

3401 MB IJsselstein

Tel.: 030 6884876

www.lastechniekholland.nl

LASTECHNIEK - HOLLAND BV
Persoonlijke bescherming

Ontdek de voordelen van de CleanAIR® adembescherming systemen voor professionals die in de meest
uitdagende omstandigheden werken. Ook de lasser zal ongetwijfeld het brede assortiment aan hoogwaardige
producten van het merk CleanAIR® waarderen.

CleanAIR® is een systeem van persoonlijke adem-bescherming gebaseerd op het principe van overdruk voor
gefilterde lucht in de ademhalingszone. Het apparaat wordt op de riem van de gebruiker geplaatst, filtreert de
lucht uit de omgeving en blaast deze vervolgens via een beademingsslang in een beschermend masker, kap
of helm. De overdruk voorkomt dat de vervuilende stoffen in de ademzone terechtkomen en zorgt tegelijkertijd
voor het comfort van de gebruiker. Deze systemen noemen we ook wel de motoraangedreven systemen.
Naast de motoraangedreven systemen bestaan er ook de systemen met verse luchttoevoer.
Bepaal samen met de adviseur van Lastechniek Holland welk systeem het meest geschikt is voor uw werk.
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Persoonlijke bescherming
Een belangrijk onderdeel van persoonlijke bescherming is laskleding. Ook hierbij staat kwaliteit bij Lastechniek
Holland voorop, daarom werken wij samen met het Belgische merk Sioen.
Sioen is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel en heeft een sterke specialisatie in hoogwaardige
technische kleding. Het bedrijf maakt niet alleen de kleding, maar is ook gespecialiseerd in het maken van de
stoffen zelf, dit betekent dat Sioen een verticaal geïntegreerde manier van werken hanteert: het volledige
productieproces van grondstof tot afgewerkt product is in eigen handen. Het belangrijkste voordeel hiervan is
dat de kwaliteit van de producten volledig gewaarborgd wordt. Daarnaast test Sioen daadwerkelijk al hun producten zelf in eigen laboratorium, wat betekent dat u van hun producten op aan kunt.

Voor de collectie van beschermkleding zijn verschillende weefsel kwaliteiten ontwikkeld om te voldoen aan de
meest veeleisende werkomgevingen. Lastechniek Holland levert de gehele Multinorm Workwear collectie,
maar richt zich in het speciaal op de laskleding die is gemaakt van de stof SIO-Safe Essential.
SIO-Safe Essential is een katoen-polyesterstof met vlam vertragende behandeling, die uitstekend presteert op
het gebied van abrasieweerstand en treksterkte. Daarnaast biedt deze stof goede bescherming tegen spatten
van gesmolten metaal, wat de kleding van SIO-Safe Essential perfect maakt voor laswerken. Een bijkomend
voordeel is dat alle producten van deze stof niet alleen thuis gewassen kunnen worden, maar ook bestand zijn
tegen industrieel wassen.
De laskleding van Sioen met de SIO-Safe Essential stof is opgenomen in het standaard leveringsprogramma
van Lastechniek Holland en is ook te passen in onze showroom.
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Persoonlijke bescherming
Kleding die ervoor zorgt om op comfortabele wijze te werken in diverse omgevingen, dat is in een notendop
de kracht van de kleding van L.Brador. Sinds 2003 ontwikkelt het Zweedse merk L.Brador speciale kleding
met de best mogelijke kwaliteit om in te werken, waarbij functionaliteit en comfort samenwerken om het werk
in uitvoering gemakkelijker en plezieriger te maken.

De WorkMove werkbroeken van L.Brador met stretch zijn speciaal gemaakt om in te bewegen zodat de drager
tijdens werkzaamheden daardoor van maximale bewegingsvrijheid gebruik kan maken. Met een WorkMove
stretch werkbroek wordt er beter en veiliger gewerkt omdat deze L.Brador WorkMove werkbroeken super
comfortabel zitten én er goed uit zien. Voor uw specifieke werk- en werkomgeving zijn verschillende modellen
stretchbroeken ontwikkeld met elk een eigen stretchniveau, in de reeksen Max, Medium en Light.

Eindelijk een werkbroek voor de professional die goed
zit en die je niet meer wilt uittrekken. Ervaar het zelf en
kom naar de showroom van Lastechniek Holland waar
de WorkMove stretch werkbroeken klaarliggen om door
u te worden gepast.
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Persoonlijke bescherming
Bescherm je handen met:
Guide produceert sinds 1995 voor elk soort werk of
toepassing een geschikte en beschermende handschoen,
waarmee u verwondingen aan uw handen kunt voorkomen.
De handschoenen van Guide zijn in vele takken van de
industrie en op verschillende werkplekken inzetbaar van
lasser tot monteur. Ook in de horeca en bij de
gemeentelijke reinigingsdiensten zijn deze handschoenen
uitstekend toepasbaar.
Realiseer betere werkprestaties en verdien geld eenvoudig
door het kiezen van de juiste Guide handschoenen. Goed
zittende handschoenen beschermen namelijk niet alleen de
handen, maar leiden ook tot betere werkprestaties. Guide
maakt daarom handschoenen die zo comfortabel en goed
zijn dat u nooit aarzelt om ze tijdens het werk te dragen. Bij
Lastechniek Holland liggen voor u de verschillende soorten
handschoenen klaar om te passen, voelen en ervaren.

Bescherm je zintuigen met:
Lastechniek Holland heeft voor u de persoonlijke
beschermingsmiddelen van Zekler, een jong merk van
sterke, functionele en trendy veiligheidsbrillen en zeer
goede gehoorbescherming.
Zekler is er van overtuigd dat comfort, pasvorm en stijl
bijdraagt aan het daadwerkelijke gebruik van veiligheidsbrillen en gehoorbescherming.
Niet voor niets is hun slogan “Bescherm je zintuigen”.
Kies voor elke werkplek en werksituatie de best passende
bescherming: Kies voor Zekler.
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Veiligheid
Gasflessenopslag
Veilig, praktisch én efficiënt.
Bij Lastechniek Holland kunt u terecht voor een goed advies
voor uw gasflesopslag en de levering daarvan.
Er zijn vele mogelijkheden voor de verschillende soorten en
maten gasflessen en gascilinders. Voor de producten van de
gasflesopslag geldt dat hiervoor de beste keuzes zijn
gemaakt ten aanzien van materiaal, veiligheid, afmeting en
gebruiksgemak.
Vraag ons gerust om advies en naar de mogelijkheden.

Waarschuwingsborden

Pictogramstickers

Waarschuwingsborden voor het
aanduiden van uw gasflesopslag,
met opdrukken zoals vol en leeg,
brandgevaar en verschillende
gassoorten.

Stickers met pictogrammen
geschikt voor uw gasflesopslag,
zowel verbod-, gebod- als
aanduidstickers.

Cilinderwagens
Veilig en gemakkelijk uw gascilinder(s) verrijden.
Bijvoorbeeld met de Cilinderwagen 1x10 liter, uitgevoerd met
massief rubberen banden en voorzien van een vastzetketting;
de 2x10 liter voor het verrijden van 2 gascilinders van 10 liter
met massief rubberen banden en een vastzetketting; of de
CTP11Z, de cilinderwagen voor 1 cilinder zuurstof van 50 liter
en 1 cilinder propaan van 11 kg, uitgevoerd met gelagerde
wielen met een doorsnee van 400 mm en massief rubberen
banden.
Lastechniek Holland heeft nog meer soorten en maten.
Informeer vrijblijvend naar de diverse andere cilinderwagens.

Flesbalken en klembanden
Voor het veilig en gemakkelijk vastzetten van uw
gascilinder(s) hebben we verschillende soorten
flesbalken en klembanden voor u.
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Lastechniek Holland op een rijtje:
 Industriële gassen
 Koudemiddelen
 Propaan en Heftruckgas
 Kampeergasflessen
 Las- en Snijapparatuur
 Toevoegmaterialen
 Persoonlijke bescherming
 Propaan apparatuur
 Service en onderhoud

Lastechniek Holland kort en krachtig:
 Professionele kwaliteit
 Uitgebreid assortiment
 Veel uit voorraad leverbaar
 Met u meedenkend
 Goed en eerlijk advies
 Bezorging in Midden Nederland
 Korte levertijden

Lastechniek - Holland BV

Tel.:

030 6884876

Middenweg 32

E-mail:

info@lastechniekholland.nl

3401 MB IJsselstein

Internet: www.lastechniekholland.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

08.00 - 12.30 uur
13.00 - 17.00 uur

Gesloten:
Lunchpauze
12.30 - 13.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen
Middenweg 32

3401 MB IJsselstein

Tel.: 030 6884876

www.lastechniekholland.nl

