LAS CENTER, Professioneel
PARTNER IN LASSEN & GASSEN
Las Center is een kundig en ervaren leverancier, installateur en partner voor bedrijven in de bouw, metaalverwerking en de medische industrie. Ook gasleveranciers,
ziekenhuizen, laboratoria en scholen maken veelvuldig
gebruik van onze producten en diensten.

KWALITEIT VOOROP

INSTALLATIEBEDRIJF

Tijdens de uit te voeren werkzaamheden beperken we eventuele
risico’s (zoals rook, brand, ontploffing, spatten, stroom of straling)
altijd tot een absoluut minimum. Dat kan uiteraard alleen door alle
mogelijke veiligheidsvoorschriften zorgvuldig na te leven. Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte van alle geldende normen en ze
passen die ook nauwgezet toe.

Las- en snijwerk van uitzonderlijk hoog niveau. Dat is wat de instal
latietak van Las Center u biedt. Daarbij gaan we voor de absolute top.
Alleen het allerbeste laswerk en snijwerk vinden wij goed genoeg voor
onze klanten. En dat waarderen zij. Niet voor niets weten gasleveranciers, ziekenhuizen, laboratoria, bouwbedrijven, metaalverwerkers en
tal van andere bedrijven uit geheel België ons te vinden. Al sinds 1957.
We hebben ons destijds in rap tempo ontwikkeld tot een gerespecteerde speler in de markt van ‘Lassen en Gassen’ en we groeien elk
jaar verder. Onze focus blijft daarbij nadrukkelijk op kwaliteit gericht.

TECHNISCHE GROOTHANDEL

De beste kwaliteit is niet alleen kenmerkend voor onze diensten, maar
zeker ook voor ons productaanbod. Zoekt u een expert voor advies
over en aanschaf van hoogwaardige lasapparatuur, snijapparatuur,
afzuigapparatuur en toebehoren? Dan is Las Center uw professioneel
partner. Direct vanuit ons magazijn leveren we meer dan honderdduizend verschillende producten. Dat het hierbij enkel om producten
van de allerbeste kwaliteit gaat, is voor ons een vanzelfsprekendheid.
Onze adviseurs staan dagelijks voor u klaar in de showroom, voor
advies, demonstratie en verkoop.

Uw leverancier van:
• Lasapparatuur
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Snijgereedschappen
• Werkplaatsinrichtingen
• Gassen
• Opslag
• Alle toebehoren

Las Center stelt kwaliteit absoluut voorop. Ons team bestaat dan ook
enkel uit goed opgeleide, ervaren en gedreven medewerkers. Onze
medewerkers werken elke opdracht met de juiste kennis van zaken
af, tot in de allerkleinste puntjes. Ook factoren zoals veiligheid en
hygiëne hebben onze voortdurende focus.

Las Center garandeert als professioneel partner een feilloze aanpak
van elk installatieproces. Wij zorgen ervoor dat uw installatie tiptop in
orde is én blijft. Ook na de inwerkingstelling staan we uiteraard paraat
om alle installaties in perfecte staat te houden. Om een optimale
veiligheid te verzekeren, werken onze medewerkers enkel met degelijk gekeurd gereedschap van de beste kwaliteit en in perfecte staat.
Daarbij stellen we altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
ter beschikking.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Onze experts volgen de markt op de voet. We blijven via scholingen,
lezingen en cursussen voortdurend voorop lopen in kennis. We maken
steeds gebruik van de allernieuwste ontwikkelingen en technieken.

Uw installateur van:
•	Industriële gasleidingsystemen
•	Medische gasleidingsystemen
•	Bulkgas installaties
•	Perslucht installaties
•	Lasrookafzuiging

Uw partner voor:
•	Onderhoud van toestellen, afzuigingen, leidingen
• Sleutel op deur projecten
• Innovatie-introducties
• Gastcolleges
• Voorraadbeheer
• Budgetbeheer

LAS CENTER OP SCHOOL
GOED RAPPORT

MEESTERS IN LASSEN

KLASSE VOOR KLASSEN

Omdat wij het uiteraard ook essentieel vinden dat de leerlingen het geleerde in de praktijk kunnen brengen, bieden
we geregeld stageplekken voor leerlingen uit het secundair
en hoger onderwijs. Wij zijn niet voor niets meesters in
lassen en gassen.

Las Center is al decennia lang partner in de bouwsector,
de metaalverwerkende en medische industrie. De laatste
jaren richten wij ons ook nadrukkelijk op scholen. Net als
u vinden wij een professionele en optimale leeromgeving
absoluut een voorwaarde voor een goed rapport. Wij zetten
hier graag onze expertise voor in.

Las Center is partner voor scholen die op welke wijze dan
ook wensen hebben op het gebied van lasapparatuur of
leidingsystemen. We verzorgen complete lasinstallaties
bij nieuwbouw van scholen, met name in het secundair
onderwijs. Dat kan indien gewenst ook volgens het “sleutel
op de deur”-principe. Ook richten we klaslokalen in voor
laseducatie en we renoveren & moderniseren bestaande
ruimtes. We leveren eveneens mobiele lasapparaatjes aan
scholen. U ziet, wat u wens ook is: Las Center staat klaar
voor uw school.
Las Center ontzorgt volledig. We denken graag met u mee
om tot een oplossing te komen waar u écht mee vooruit
kunt. Geen dertien in een dozijn oplossingen en geen algemeen advies. U kunt rekenen op een accurate analyse van
uw vraag & behoefte en een uitvoerig advies op maat.

ONZE PRODUCTEN? 10 OP 10

Naast ons service-& dienstverlenings-aspect staat Las
Center bekend om het zeer brede en hoogwaardige assortiment. Met absolute A- en AA-kwaliteit producten dragen
wij ons principe uit dat het alleen het beste goed genoeg is.
In producten, in service, in dienstverlening, in reparaties, in
onderhoud, in veiligheid. In alles.

Nog een paradepaardje: onze vakkennis. Al onze mede
werkers hebben een gedegen, gespecialiseerde opleiding
gevolgd en we houden onze kennis voortdurend up to date
via vakliteratuur, cursussen, lezingen en colleges. Deze
laatste organiseren we overigens ook geregeld zelf, samen
met onder meer fabrikanten, zodat wij onze kennis op onze
beurt weer delen met andere ‘vak-idioten’.

BEGELEIDING

Als school hebt u wensen, vragen én uiteraard budgetten.
Wij denken graag mee over de mogelijkheden. Dat kan gaan
over complete nieuwbouw, maar ook over inrichting of renovatie van een klaslokaal of bijvoorbeeld over de aanschaf
of huur van lastoestellen. Wij adviseren niet alleen over de
lasapparatuur en toebehoren, maar ook over de veiligheid
van de leerlingen en docenten.

IEDER ZIJN VAK

Las Center heeft alle disciplines in eigen huis. We lossen
problemen op; we schuiven ze niet door. Of het nu gaat om
installatie van gas- en persluchtleidingen, herstellingen van
lastoestellen, lasrookafzuiging, reparaties of onderhoud.
Las Center heeft altijd de juiste eigen medewerker paraat.
U kunt zich daardoor richten op uw hoofdtaak: het opleiden
van de toekomstige professionele lasser.

Scholen AAN HET WOORD
Dominique Caubergh, technisch adviseur coördinator
Scholencampus Alicebourg
“Scholencampus Alicebourg (Lanaken) biedt onderdak aan
drie scholen en een internaat. Kleuterschool In de Engelse hof,
basisschool In de Engelse hof en het KTA Alicebourg, samen goed
voor 1129 leerlingen. Twee jaar geleden besloten we om ons
laslokaal van het Technisch Atheneum volledig onder handen te
laten nemen. De vernieuwing van het lokaal werd gefaseerd in
twee perioden. In de zomer van 2016 heeft Las Center een nieuwe
luchtzuiveringsinstallatie én zeven nieuwe lascabines geplaatst.
In de zomer van 2017 – fase 2 - plaatste Las Center nog vier
lascabines . Ook hebben de medewerkers van Las Center de
volledige toevoer van gassen vernieuwd, volgens de vigerende
wetgeving en volledig rekening houdend met alle hieraan
verbonden veiligheidsvoorschriften.
De leerkrachten en natuurlijk onze leerlingen zijn in de wolken
met het resultaat. Wij zijn heel tevreden met de geleverde
prestaties, de correcte uitvoering, de snelle service, de stiptheid
én de steeds vriendelijke conversaties van en met de werknemers
van Las Center. Het resultaat is prachtig!”

Scholen AAN HET WOORD
Theo Bemelmans, technisch adviseur Lassen
Mechanica bij TISM (Technisch Instituut Sint-Michiel)
te Bree
“Op onze school wilden we een nieuwe lasafdeling laten bouwen
en inrichten. Deze klus heeft Las Center voor ons uitgevoerd. Tot
volledige tevredenheid. Het ging om een omvangrijk project,
met veel overlegmomenten tussen Las Center en mijzelf en
andere stafleden van onze school. Elk overleg was positief, de
medewerkers van Las Center hebben duidelijk verstand van
zaken én van klantgericht werken. Alle uitgevoerde werken zoals
leidingwerk, plaatsen van de lascabines, afzuiging en de aankoop
van onze lastoestellen zijn steeds verlopen zoals onderling
afgesproken. Ook nu de werken zijn afgerond blijven wij zeker de
goede contacten met Las Center onderhouden. Las Center is een
waardevol partner voor onze school gebleken.”

Scholen AAN HET WOORD
Johan Curinckx, technisch adviseur secundaire
scholen Sint-Ferdinand, Lummen
“Las Center heeft bij ons een lasrookafzuiging geïnstalleerd en
lascabines geplaatst. Vanaf de offerte-fase waren we direct zeer
tevreden. Alle contacten verliepen correct en conform afspraak.
Las Center toonde zich ook zeer flexibel bij het plaatsen van
de installatie, zeker toen bleek dat de situatie veranderde en
daardoor moeilijker werd. Las Center liet zien dat ze snel kunnen
schakelen en dat ze professioneel met wijzigingen omgaan.
Zeker te waarderen zijn ook de meerdere keren dat de
specialisten langskwamen om de voortgang te bespreken.
Ook over de na-service zijn we zeer tevreden.”

Scholen AAN HET WOORD
Luc Valkeneers, technisch directeur PSSB
(Provinciale Secundaire School Bilzen)
“Het is nu al vijf jaar dat we samenwerken met Las Center en dit
op een zeer fijne en professionele manier.
De voordelen van een samenwerking met Las Center:
1. Zeer snelle opvolging van vragen en bestellingen
2. Professionele, vriendelijke vertegenwoordigers en personeel
3. Professionele bijstand en degelijk advies over lastoebehoren
4. Fijne samenwerking bij infodagen en opendeurdagen
5.	Fantastische ervaring bij het inrichten en uitbouwen van een
modern lasatelier
6.	De aangeboden gereedschappen, lasposten en materialen zijn
van een zeer degelijke kwaliteit en prijsgunstig
7. Eigen hersteldienst
8. Firma met vestiging in de buurt
In het verleden hadden we met andere firma’s steevast de indruk
dat we als technische school op de laatste plaats kwamen. Dit
was bij Las Center geenszins het geval!”.
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