PROFESSIONEEL INSTALLATIEPARTNER VOOR
GASSEN, PERSLUCHT & LASROOKBEHEERSING
LAS CENTER IS EEN KUNDIG EN ERVAREN LEVERANCIER, INSTALLATEUR EN PARTNER VOOR
BEDRIJVEN IN DIVERSE INDUSTRIEËN. OOK GASLEVERANCIERS, ZIEKENHUIZEN, LABORATORIA EN
SCHOLEN MAKEN VEELVULDIG GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

LAS CENTER IS ACTIEF IN DE VOLGENDE INDUSTRIEËN:
• Agro-industrie
• Analyselaboratoria
• Bouwsector
• Elektronica-assemblage
• Bio-energie
• Waterstofenergie
• Olieproductie
• Farmaceutica

• IJzer- en staalproductie
• Metaalindustrie
• Metaalbewerking
• Rubber / Kunststoffen
• Lucht- en ruimtevaartindustrie
• Automobielindustrie
• Scheepsbouw
• Fijn- / speciaalchemicaliën

INSTALLATIEBEDRIJF

Distributienetwerken voor gassen en perslucht van
uitzonderlijk hoog niveau, dat is wat de installatietak
van Las Center u biedt. Daarbij gaan we voor absolute
kwaliteit. Alleen het allerbeste en veiligste leidingsysteem
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
gericht op kwaliteit.

TECHNISCHE GROOTHANDEL

De beste kwaliteit is niet alleen kenmerkend voor onze
diensten, maar zeker ook voor ons productaanbod. We
bieden een zeer rijk gesorteerde technische groothandel.
Zoekt u een expert voor advies over en aanschaf
van hoogwaardige lasapparatuur, snijapparatuur en
apparatuur om lasrook te verwijderen? Dan is Las
Center uw professionele 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.

• Voedingsmiddelen
• Vrijetijd & recreatie
• Water en afvalwater
• 3D-printers
• Petrochemicaliën
• Transport
• Biotechnologie
• Gezondheidszorg

KWALITEIT VOOROP

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. Kwaliteit is uiteraard een constante,
maar ook factoren zoals veiligheid en hygiëne hebben onze
voortdurende focus.
Las Center garandeert als professionele 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 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.
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 alleen door veiligheidsvoorschriften zorgvuldig na te
leven. Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte van
alle geldende normen en ze passen die nauwgezet toe.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

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

Leen Piedfort, manager, Bio-Incubator Leuven
NV te Leuven:

KLANTEN 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, 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 afgesproken.”

KLANTPORTFOLIO

“Bio-Incubator Leuven geeft onderzoeksgedreven
biotechbedrijven een duwtje in de rug door hen
hoogtechnologische multifunctionele kantoor- en
laboratoriuminfrastructuur aan te bieden en hen
op logistiek en technisch vlak te ondersteunen.
Chemische labo’s zijn zeker niet zonder risico. De
veiligheid , de kwaliteit en de efficiëntie van de
gasinstallaties in de labo’s dient continu
gewaarborgd te worden. Bio-Incubator doet hiervoor sinds zijn opstart in 2006 een beroep op Las
Center. Zij zorgen voor de installatie van de verschillende gassen in alle nieuwe labo’s en staan in
voor de aanpassingen van bestaande installaties,
indien gewenst. Met hun ervaring en kennis is Las
Center expert in gasinstallaties. Dit van de
ontwerpfase tot en met de operationele fase.
Het management van Bio-Incubator Leuven en de
bedrijven die er gehuisvest zijn, zijn uiterst tevreden over de klantgerichte en flexibele service, de
kwalitatieve uitvoering en de vriendelijke en professionele werknemers van Las Center.”
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