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Lasaulec B.V.
Lasaulec is sinds haar oprichting in 1947 een succesvolle 
technische groothandel in MRO-artikelen (Maintenance, 
Repair, Operations) voor het marktsegment industrie.

De naam Lasaulec is ontstaan uit een samentrekking van 
de woorden Lasbenodigdheden, Autogeen en Electrisch. 

Assortiment
Het omvangrijke assortiment van ruim 300.000 artikelen
onderscheidt zich door kwaliteit en duurzaamheid van 
gerenommeerde merken, die ondersteund worden door 
uitgebreide vakkennis en een goede logistiek. Door de 
marktontwikkelingen op de voet te volgen is Lasaulec in 
staat het assortiment continu op de wensen van haar 
klanten af te stemmen. 

Over Lasaulec B.V.
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Onze missie
Door snel, compleet en 
betrouwbaar te leveren wil 
Lasaulec doorgroeien tot de 
belangrijkste leverancier 
van MRO-artikelen in de 
business-to-business markt.

Landelijke levering en service
Lasaulec heeft haar hoofdkantoor in Heerenveen en twaalf vestigingen verspreid over Nederland. De strategisch 
gesitueerde vestigingen zijn voorzien van de modernste logistieke faciliteiten. Daarnaast hebben de vestigingen 
eigen technische werkplaatsen welke alle merken machines en gereedschappen kunnen repareren, keuren en 
onderhouden. 

Het assortiment van Lasaulec bestaat uit:

 Gereedschappen

 Safety

 Onderhoud en Reiniging

 Lastechniek

 Bevestigingsmateriaal 

 Verspaning

 Persluchttechniek

 Aandrijftechniek

 Mobiliteit

 Nautiek

 Kantoor en Kantine

 Installatiemateriaal

Lasaulec heeft
Servicepunten 
door heel Nederland

Lasaulec voor u 
 Meest complete assortiment
 Maximaal bestelgemak
 Compleet servicenetwerk
 Zorgeloze bedrijfsvoering
 Persoonlijk en deskundig advies
 Tijdwinst en kostenbesparing

 Elektrotechniek

 Bouw

 Haspeltechniek

 Hijs, Hef en Vastzetmateriaal

 Lijmen, Kitten en Tapes

 Klimmateriaal

 Magazijn en Logistiek

Lasaulec heeft gespecialiseerde afdelingen op het gebied van 
Persluchttechniek, Lastechniek, Safety, Reinigingstechniek 
en Aandrijftechniek. De specialisten staan voor u klaar om u 
te ondersteunen in specialistische en complexe zaken.
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SAFE T Y   

Gereedschappen 
Krachtige en bedrijfszekere techniek, snel en handig kunnen wisselen 

van gereedschappen, hoge val- en stootbestendigheid, een laag gewicht. 

Zomaar enkele eisen die u als professional kunt stellen aan elektrische 

gereedschappen. Wij stemmen ons leveringsprogramma hierop af. 

Handgereedschap is een heel persoonlijke kwestie. Wat lekker in de hand 

ligt en fijn werkt, verschilt per persoon. De leveranciers die Lasaulec voor 

u selecteerde, weten dit als geen ander. Daarom vindt u bij ons altijd de 

juiste mix van functionaliteit, ergonomie en duurzaamheid.

Lasaulec is exclusief importeur van Trumpf elektrisch gereedschap.

Zes heldere productgroepiconen tonen waar onze kracht 

ligt: Gereedschappen, Safety, Onderhoud & Reiniging, 

Lastechniek, Bevestiging & Installatie en Verspaning.

We noemen het ons kernassortiment. Als het gaat om

het kernassortiment heeft u ruime keus uit uitsluitend

topkwaliteit producten, heeft u uw bestellingen binnen

24 uur in huis, en kunt u rekenen op de uitgebreide 

productkennis en service van Lasaulec.

GEREEDSCHAPPEN

leverancier van o.a.:

GEREEDSCHAPPEN

Kernassortiment
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Safety
In 1990 is Lasaulec gestart met de verkoop van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM). Vandaag de dag is Lasaulec Safety 

uitgegroeid tot één van de vijf belangrijke specialismen van Lasaulec. 

Het uitgebreide  leveringspakket persoonlijke beschermingsmiddelen 

omvat werkkleding, veiligheidsschoeisel, oog- en gelaatsbescherming, 

gehoor- en hoofdbescherming, hand- en armbescherming, 

ademhalingsbescherming en valbeveiliging. 

Het Lasaulec logocentrum verzorgt het bedrukken, borduren, verstellen 

en vermaken van uw bedrijfskleding. Het voorzien van uw bedrijfslogo 

op werkkleding draagt bij aan een professionele uitstraling en vergroot 

de naamsbekendheid van uw bedrijf.
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leverancier van o.a.:

SAFE T Y   
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Onderhoud & Reiniging
Onderhoud & reiniging, waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt bij 

uw core business. Daarom hebben wij er voor u over nagedacht! Goed 

onderhoud van bijvoorbeeld machines kan u het geld van vervanging 

uitsparen. Een schone winkel, werkplaats en auto zijn het visitekaartje 

van uw bedrijf. Ons leveringsprogramma omvat o.a. hogedrukreinigers, 

oliën/vetten, veegmachines, hand-/poetsdoeken en chemie. 

Lastechniek
De oorsprong van Lasaulec ligt in de lastechniek. Wij hebben specialisten 

in dienst die u kunnen adviseren bij aanschaf, installatie en gebruik. 

Het assortiment is bijzonder compleet met onder meer alles op het 

gebied van Autogeen, MMA, TIG, MIG/MAG, Puls-MIG, plasmasnijden en 

toevoegmateriaal.

Heeft u regelmatig laswerk, maar loont de aanschaf van apparatuur 

niet? Lasaulec heeft voor u de meest complete en moderne lasmachine 

huurvloot van Nederland beschikbaar. Niet alleen lasmachines, maar ook 

lasmanipulatoren, OP-installaties, lasdampafzuiging en plasmasnijders 

behoren tot het pakket. De huurvloot bestaat uitsluitend uit A-merken.

De praktijk voor u

 Meest complete assortiment

 Maximaal bestelgemak telefoon, 

 fax, balie, webshop en EDI

 Compleet servicenetwerk las, 

 lucht en reiniging, NEN 3140 

 (keuring elektrisch handgereedschap)

leverancier van o.a.:

leverancier van o.a.:

LASTECHNIEK

SAFE T Y   

GEREEDSCHAPPEN



...en u maakt het!Uniek in techniek!

VERSPANING

Bevestiging & Installatie 
Bouten, moeren, schroeven, pluggen, lijmen, kitten, flenzen,  

fittingen en verlichting. Bij Lasaulec vindt u wat u nodig heeft. Of u 

nu bouwt, installeert, onderhoudt, repareert of produceert de toonaan-

gevende merken liggen bij Lasaulec op de plank.

Verspaning
Of het nu gaat om enkelstuks toepassingen of industrieel,  

repeterend en seriematig werk, wij hebben voor u de juiste gereed-

schappen. Het metaalbewerkingspakket van Lasaulec omvat onder 

meer boren, frezen, doorslijp-/afbraamschijven, schuurmateriaal, zagen 

en machines.

leverancier van o.a.:

leverancier van o.a.:
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Krijgt u met ons kernassortiment de 
diepte die u mag verwachten van een 
specialist, met ons brede aanvullende 
assortiment maakt u uw bestellingen 
helemaal compleet! Ook als het gaat 
om het aanvullende assortiment, heeft 
u de keuze uit uitsluitend topkwaliteit 
producten en kunt u rekenen op de uit-
gebreide productkennis en service van 
Lasaulec. Levering vindt plaats binnen 
24 uur, mits voorradig.

P
ERSLUCHTTECHNIE

K
  

  

MOBILITEIT

Persluchttechniek
Met adviseurs en specialisten in buiten- en binnendienst 

zijn wij uw partner op het gebied van compressoren en 

drogers, persluchtgereedschappen, luchtleidingsystemen, 

pneumatische componenten en luchtverzorging. Als 

het gaat om perslucht kunt u bij ons terecht voor: 

specialistisch advies, persluchtmetingen, vrijblijvend 

energiebesparingsadvies, ‘turn key’ ofwel kant-en-klare 

oplevering, een breed assortiment persluchttechniek, 

projectbegeleiding, landelijke 24-uurs servicedienst en 

vervangende (huur)apparatuur.

Mobiliteit
Of het nu gaat om een navigatiesysteem of om nieuwe 

accu’s voor uw bedrijfswagens of heftrucks, Lasaulec helpt 

u op weg met een breed programma mobiliteitsproducten!  

Aandrijftechniek
Met de oprichting van Lasaulec Aandrijftechniek heeft 

Lasaulec specialistische kennis verworven op het gebied 

van aandrijftechniek. Het ruime assortiment bestaat onder 

andere uit: lagers, lagerblokken, afdichtingen, kettingen, 

V- en tandriemen, askoppelingen, elektromotoren en 

motorreductoren, regelaars, lineair techniek etc.

Nautiek
Lasaulec heeft een uitgebreid assortiment watersport-

artikelen met merken als Victron, Fischer Panda, 

Jabsco en Talamex. Van toerenteller tot generator, van 

reinigingsmiddel tot acculader en van luchthoorn tot 

zeillaars! Bezoek onze webshop of vraag ernaar bij uw 

vestiging.

Kantoor en Kantine
Lasaulec levert, naast verbruiksgoederen en gereed-

schappen, kantinebenodigdheden zoals koffie, thee 

en koek. Maar ook wegwerpbordjes- en bestek, auto-

maatbekers en afwasmiddel etc. Waarom? Puur voor 

het gemak! Wist u dat Lasaulec een groot assortiment 

kantoorbenodigdheden heeft? Van collegeblok tot 

toner, van enveloppe tot archiefdoos en van balpen tot 

kopieerpapier! Bezoek onze webshop of vraag ernaar bij 

uw vestiging.

En compleet door...

K
ANTOOR & K ANTI

NE
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Customer Service Programma 
In het Customer Service Programma heeft Lasaulec 
alle logistieke zaken ondergebracht. Van orderintake 
tot uitlevering, van voorraadondersteuning tot volledig 
magazijnbeheer. 

De mogelijkheden op een rij:
 Assortimentsadvies op maat
 Herinrichten van uw magazijn
 Scanoplossingen: single/two bin voorraadbeheer
 Aangepaste distributie en logistiek
 Nachtleveringen
 Magazijnbeheer
 Overnemen van inkooptaken
 Magazijnstelling en logistieke oplossingen 

 in bruikleen

Lasaulec verdeelautomaten: 
de efficiënte oplossing voor uw grijpvoorraad
Besteedt u teveel budget aan grijpvoorraden? Krijgt u 
geen controle op het verbruik van de grijpvoorraden? 
Vermoedt u misbruik van grijpvoorraden?

Lasaulec biedt een efficiënte oplossing voor deze 
problemen: Lasaulec vending machines. Verdeel-
automaten voor de distributie van producten op de 
werkvloer. Het verzekert een constante beschikbaar-
heid van de door u geselecteerde producten om veilig 
en efficiënt te kunnen werken, vrij aangeleverd aan 
het personeel d.m.v. een voorgeprogrammeerde per-
soonlijke badge. De verdeelautomaat wordt naar uw 
wensen samengesteld en de badges worden gepro-
grammeerd naar de bevoegdheden van de gebruiker.

U kunt bij Lasaulec uw verdeelautomaat zowel kopen 
als leasen.

Lasaulec Keurmeester

Het doel is om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Onze onafhankelijke keur-
meester komt graag langs om uw stellingen en stalen opslagsystemen, brand-
blusmiddelen, elektrisch gereedschap (NEN3140), ladders, trappen en steigers 
en/of uw valbeveiliging te keuren, zodat u voldoet aan de wettelijke eisen en 
tegelijk zorg draagt voor een veilige werkomgeving. Eén afspraak, één factuur 
voor het keuren van meerdere arbeidsmiddelen van verschillende merken door 
een onafhankelijke keurmeester.

Lasaulec werkt met digitale keuringscertificaten. Hierdoor heeft u inzage in het 
keuringsproces en kunt u met één druk op de knop, 24 uur per dag en 7 dagen 
per week, uw keuringscertificaten opvragen in de Lasaulec webshop. Op verzoek 
kunnen wij direct bij levering, de verplichte registratie voor u verzorgen.

Lasaulec Techniek: onderhoud, 
reparatie, keuring en service
Iedere Lasaulec vestiging beschikt 
over een eigen technische werkplaats 
met VCA gecertificeerde monteurs.

In de eigen werkplaats, maar ook 
op locatie kan Lasaulec de volgende 
activiteiten voor u uitvoeren: 

 NEN3140 keuring van elektrische 
 gereedschappen 

 ISO kalibratie/certificering van 
 momentsleutels en manometers 

 Keuring van ladders, trappen, 
 valbeveiligingsmiddelen en arbeidsmiddelen

 Zichtkeuringen van hijs- en hefmiddelen
 Machineaanpassingen volgens nieuwe machinerichtlijn
 Repareren van elektrische gereedschappen
 Reparatie en onderhoud van lasapparatuur en reinigingsapparatuur.
 Reparatie en onderhoud van persluchtcompressoren en drogers 
 Aanleg van leidingsystemen t.b.v. persluchtinstallaties

Magazijninrichting: BITO complete magazijninrichting
Lasaulec werkt nauw samen met BITO Systems. 
BITO produceert innovatieve magazijninrichtingen, 
waaronder:

 Stellingen
 Hekwerken
 Werkpleksystemen
 Automatische palletmagazijnen
 Orderverzamelsystemen
 Etikethouders
 Kunststofbakken

Laat u adviseren door Lasaulec en BITO bij de inrichting 
van uw magazijn.
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Voor meer informatie over
keuringen kunt u contact opnemen 
met onze servicecoördinator op 
telefoonnummer: 
(0900) 788 0 788. 

ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004
Lasaulec is ISO 9001:2008 gecertificeerd, de bekendste 
norm voor managementsystemen. U heeft hiermee de 
garantie dat Lasaulec voldoet aan de hoogste eisen die 
wet- en regelgeving met zich mee brengen.

Lasaulec neemt haar verantwoordelijkheid door structu-
reel aandacht te besteden aan het milieu in de bedrijfs-
voering. Om dit gestalte te geven is Lasaulec tevens ISO 
14001 gecertificeerd. ISO 14001 is een internationale 
norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagement-
systeem zou moeten voldoen. Dit systeem is geïntegreerd 
in het kwaliteitsmanagementsysteem van Lasaulec (ISO 
9001:2008) en richt zich speciaal op het beheersen en 
verbeteren van prestaties op milieugebied.

VCA*
Alle Lasaulec monteurs zijn VCA gecertificeerd.
Lasaulec is VCA* 2008/5.1 gecertificeerd. VCA* is gericht 
op de directe beheersing van VGM (veiligheid, gezondheid, 
milieu) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de 
werkvloer.

Safety Sign
Lasaulec is Safety Sign erkend. Het 
Safety Sign is een teken van gecon-
troleerde kwaliteit voor producten en 
diensten op het gebied van arbeids-
omstandigheden, -veiligheid en gezondheid. Jaarlijks vindt 
controle plaats of aan alle eisen van de Safety Sign erken-
ning beantwoord wordt zodat u altijd zeker bent van de 
kwaliteit, vakmanschap en service van Lasaulec op het 
gebied van arbeidsveiligheid.

VVGW
Lasaulec B.V. is lid van de VVGW, 
Vereniging Veilig & Gezond Werken. 
Een belangrijk doel van de VVGW 
is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM’s) om op verantwoorde en 
veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend 
zijn voor de gezondheid. 

Fair Wear Foundation
Lasaulec is Fair Wear 
Foundation Ambassador 
2.0 De Fair Wear Foundation
zet zich in voor goede arbeids-
omstandigheden in de kledingproductie. Door het onder-
tekenen van de gedragscode geeft Lasaulec aan haar 
werkkleding bij “schone” bedrijven in te kopen. Leveran-
ciers worden op deze criteria geselecteerd.

Lasaulec B.V. 
koopt minstens 40%  
van de kleding in bij 
Fair Wear Foundation 
deelnemers.
www.fairwear.org

LLLLLLLLLL
40+ 
ambassador
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Lasaulec webshop

Wilt u na sluitingstijd nog enkele onderdelen bestellen
voor die spoedklus van morgen? Komt u zondag-
middag tot de ontdekking dat u nog iets vergeten 
bent? Of wilt u gewoon tijdens kantooruren razend-
snel en eenvoudig bestellen? Dan biedt de Lasaulec 
webshop uitkomst!

In drie stappen is uw bestelling geplaatst:
Stap 1: inloggen

Stap 2: de juiste producten selecteren

Stap 3: bestellen

Zichtbaarheid actuele voorraadstand
Dit zorgt ervoor dat u de werkelijk in het magazijn aan-
wezige voorraad van de door u geselecteerde artikelen 
kunt zien.

Orders herplaatsen
Al uw recente orders vindt u terug bij orderhistorie. 
Regelmatig terugkerende orders kunt u hier eenvoudig 
herplaatsen. Ook kunt u recente orders gebruiken als 
basis voor een nieuwe order en aanvullen waar nodig.  
Het bespaart u een hoop tijd en moeite!

Sparen voor mooie cadeaus via het 
Loyaliteitsprogramma
Uw loyaliteit wordt beloond! Als gebruiker van de 
Lasaulec Webshop heeft u de mogelijkheid om 
loyaltypunten te sparen waarmee u gratis kunt 
shoppen in de Lasaulec Loyaltyshop.

E-news
Blijf op de hoogte, meld u aan voor het Lasaulec e-news op 
www.lasaulec.nl

Brochures en catalogi
Interesse? Kijk voor het aanbod op www.lasaulec.nl of vraag 
een brochure/catalogus aan via marketing@lasaulec.nl
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Vestigingsoverzicht

Levering in Nederland 
en België

Volg ons op:

Lasaulec Almere
Antennestraat 37
1322 AH  ALMERE 
T: (036) 549 30 40
almere@lasaulec.nl

Lasaulec Dordrecht
Calandstraat 36
3316 EA  DORDRECHT 
T: (078) 654 39 00
dordrecht@lasaulec.nl

Lasaulec Eindhoven
Hoppenkuil 15
5626 DD  EINDHOVEN
T: (040) 251 29 40
eindhoven@lasaulec.nl

Lasaulec Emmen 
Jules Verneweg 1 
7821 AD  EMMEN
T: (0591) 65 46 54
emmen@lasaulec.nl

Lasaulec Groningen
Bornholmstraat 10 
9723 AX  GRONINGEN
T: (050) 593 33 33
groningen@lasaulec.nl

Lasaulec Heerenveen
Kûper 4 
8447 GK  HEERENVEEN
T: (0513) 61 71 40
heerenveen@lasaulec.nl

Lasaulec Hengelo
Pasmaatweg 2 
7556 PH  HENGELO 
T: (074) 255 66 77
hengelo@lasaulec.nl

Lasaulec Techniek
Einsteinstraat 1
8606 JE  SNEEK
T: (0513) 61 71 40
sneek@lasaulec.nl

Lasaulec Export
T: (072) 727 15 90
weim@lasaulec-export.nl

Lasaulec Zwolle
Marconistraat 10-12 
8013 PK  ZWOLLE
T: (038) 467 28 70
zwolle@lasaulec.nl

Lasaulec Aandrijftechniek
T: (0513) 61 39 33
aandrijftechniek@lasaulec.nl

Hoofdkantoor Lasaulec B.V.
Kûper 2 
8447 GK  HEERENVEEN
T: (0513) 61 99 16
info@lasaulec.nl


