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Het kernassortiment van Lasaulec bestaat uit:
Gereedschappen
Safety
Onderhoud & Reiniging
Lastechniek
Bevestiging & Installatie
Verspaning

De vestigingen worden ondersteund door de gespecialiseerde
afdelingen van Lasaulec: Safety, Lastechniek,
Persluchttechniek, Reinigingstechniek, Aandrijftechniek, logistiek
en inrichting van technische magazijnen.
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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.

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.
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Lasaulec is al 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.
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Lasaulec Safety
In 1990 is Lasaulec gestart met de verkoop van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s). Vandaag de dag is Lasaulec
uitgegroeid tot totaalleverancier o.a. op het gebied van
persoonlijke beschermingsmiddelen en behoort Lasaulec Safety
tot één van de vijf belangrijke specialismen van Lasaulec.

Onze Safety-afdeling, bestaande uit zowel buiten- als
binnendienst medewerkers, staat voor u klaar. Naast
persoonlijk advies verzorgt Lasaulec pas- en aanmeetsessies
van werkkleding, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en
veiligheidsbrillen voor uw medewerkers op locatie.

Lasaulec Safety omvat onder meer werkkleding, veiligheidsschoeisel, oog- en gelaatsbescherming en gehoor- en
hoofdbescherming. Het totale pakket wordt in deze brochure
gespecificeerd.

Voor de verzending van persoonlijke beschermingsmiddelen
verzorgt Lasaulec logistiek op maat, van bulkverzending tot per
persoon verpakt en afgeleverd op huisadres.

Lasaulec levert persoonlijke beschermingsmiddelen aan de
Nederlandse markt, maar ook in België en Duitsland. Het vormt
een ideale aanvulling op het gereedschappen- en MRO-pakket.

ERVAAR HET GEMAK VAN BESTELLEN VIA WWW.LASAULEC.NL

Leveringspakket Lasaulec Safety

		

Werkkleding

Lasaulec biedt een breed pakket werkkleding, van casual
werkkleding tot gecertificeerde veiligheidskleding. Lasaulec
levert specifieke kleding voor elke situatie. Al onze werkkleding
voldoet, indien van toepassing, aan de geldende EN- en ISOnormeringen en veiligheidsclassificaties. Wegwerpkleding,
signalisatie- en waterafstotende werkkleding, vlamvertragende,
antistatische werkkleding maar ook representatieve
werkkleding behoren tot het standaard leveringspakket.

		
Hoofdbescherming
Een veiligheidshelm is bedoeld om de bovenzijde van het hoofd
te beschermen tegen stoten en vallende voorwerpen. Naast
veiligheidshelmen levert Lasaulec onder andere stootpetten,
laspetten, bivakmutsen, wintermutsen en caps. Het is mogelijk
veiligheidshelmen te voorzien van uw bedrijfslogo. Dit wordt
gedaan d.m.v. rechtstreekse druk of speciale stickers, welke
het materiaal van de helm niet aantasten. Wintermutsen en
caps kunnen door het Lasaulec Logocentrum voorzien worden
van een (borduur)logo.

		

Gehoorbescherming

		

Voet- en beenbescherming

Lasaulec biedt een breed gamma aan veiligheidsschoenen.
Naast de reguliere veiligheidsschoenen levert Lasaulec ook
representatieve veiligheidsschoenen, veiligheidsklompen,
veiligheidslaarzen maar ook brandweerlaarzen. Tevens
zijn accessoires als sokken, inlegzooltjes en veters in het
assortiment opgenomen. Lasaulec helpt u graag bij het kiezen
van uw veiligheidsschoeisel, uiteraard afgestemd op de
gewenste veiligheid in uw specifieke werksituatie.

		
		

Valbeveiliging

De grens voor het verplicht gebruik van valbeveiligingsmiddelen
is 2,5 meter en hoger. Op het gebied van valbeveiliging
heeft Lasaulec een grote keuze aan materialen. Onder meer
harnasgordels, vanglijnen, valdempers, valstopapparaten
en complete valbeveiligingssets behoren tot het
standaard leveringspakket. Het is wettelijk verplicht om
valbeveiligingsmiddelen elk jaar te laten keuren bij een erkend
keuringsstation. Lasaulec verzorgt deze keuringen voor u.
Vraag ernaar bij uw specialist!

		
		

Ademhalingsbescherming

De werkgever is verplicht bij geluidsniveaus boven 80 decibel
persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te
stellen aan haar werknemers. Lasaulec levert gehoorkappen
en oordoppen in diverse uitvoeringen en dempingwaarden.
Otoplastieken, op maat gemaakte oordoppen, behoren
eveneens tot het standaard leveringspakket van Lasaulec.

Ademhalingsbescherming zorgt ervoor dat de in te ademen
lucht vrij is van gevaarlijke stoffen. Dat kan op twee manieren:
onafhankelijk door schone lucht aan te voeren of afhankelijk
door de omgevingslucht te zuiveren met een filter. U bent bij
Lasaulec op het juiste adres voor uw ademhalingsbescherming,
van een eenvoudig wegwerpmasker tot motoraangedreven
systemen.

		
		

		
		

Oog- en gelaatsbescherming

Een miniem, onzichtbaar metaalsplintertje of een spat van
een chemische stof kan pijnlijke en soms onherstelbare
oogschade tot gevolg hebben. Lasaulec levert veiligheidsbrillen,
overzetbrillen, ruimzichtbrillen, lasbrillen en correctiebrillen
ter bescherming van uw ogen. Bij tal van werksituaties
bestaat het gevaar dat naast de ogen ook de rest van het
gezicht getroffen wordt. Een veiligheidsbril biedt dan niet
voldoende bescherming. Een veiligere manier van werken is
dan om gebruik te maken van een gelaatsscherm eventueel
in combinatie met een correctiebril. Voor laswerkzaamheden
gelden specifieke eisen voor gelaatsbescherming zoals het
gebruik van een lashelm, lasschild of een automatische laskap.

Hand- en armbescherming

Handen zijn bij sommige gereedschappen, omstandigheden
en/of stoffen waarmee wordt gewerkt extra kwetsbaar.
De juiste veiligheidshandschoenen helpen bij de noodzakelijke
handbescherming. Het is belangrijk om afhankelijk van de
aanwezige gevaren de juiste handschoenen te kiezen.
Het brede assortiment veiligheidshandschoenen van
Lasaulec omvat o.a. handschoenen voor algemeen gebruik,
snijbestendige handschoenen, chemisch bestendige
handschoenen, wegwerphandschoenen, koudebeschermende
handschoenen en handschoenen ter bescherming tegen hitte
en vonken.

Lasaulec Logocentrum
Het voorzien van uw bedrijfslogo op werkkleding draagt bij aan
een professionele uitstraling en vergroot de naamsbekendheid
van uw bedrijf. De medewerkers van het Lasaulec Logocentrum
verzorgen het bedrukken en borduren, maar ook het verstellen
en vermaken van uw bedrijfskleding. Onze specialisten
informeren u graag!

Kwaliteitsborging
Lasaulec neemt de verantwoordelijkheid voor de
effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en
milieu. Er wordt continu gezocht naar haalbare
stappen om maatschappelijke verantwoordelijkheid
vorm te geven en bewuste keuzes te maken om een
balans te bereiken tussen de 3P’s: People, Planet en
Profit. Lasaulec wil op deze manier waarde creëren
op sociaal, ecologisch en economisch gebied.
Lasaulec is Fair Wear Foundation Ambassador 2.0
De Fair Wear Foundation streeft naar rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor werknemers wereldwijd. Zij zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingproductie. Lasaulec is een
handelsonderneming, geen producent. Door het
ondertekenen van de gedragscode geeft Lasaulec
aan haar werkkleding bij schone bedrijven in te
kopen en worden de betreffende leveranciers op
deze criteria geselecteerd.

Daarnaast is Lasaulec sinds eind 2007 Safety
Sign erkend. Het Safety Sign is een teken van
gecontroleerde kwaliteit voor producten en diensten
op het gebied van arbeidsomstandigheden,
-veiligheid en -gezondheid. Jaarlijks vindt controle
plaats of aan alle eisen van de Safety Sign
erkenning beantwoord wordt zodat u altijd zeker
bent van de kwaliteit, vakmanschap en service
van Lasaulec op het gebied van arbeidsveiligheid.

40+

or
ambassad LLasaulec B.V.

koopt minstens 40%
van de kleding in bij
Fair Wear Foundation
deelnemers.

www.fairwear.org

Tot slot is Lasaulec lid van de VVGW, Vereniging
Veilig & Gezond Werken. Een belangrijk doel van
de VVGW is het stimuleren van het juiste gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen, om op
verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te
voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid.
Lasaulec is tevens ISO 9001:2015 en
ISO 14001 gecertificeerd.

LaSaldo

Lasaulec is o.a. leverancier van onderstaande merken:

LaSaldo is het online puntenregistratiesysteem van Lasaulec.
Met behulp van dit puntenregistratiesysteem kunt u bestellingen
voor medewerkers en/of projecten plaatsen en beheren.
Het systeem registreert het aantal gebruikte punten per
medewerker of project en geeft aan wanneer het maximale
puntenaantal wordt overschreden.
Het puntensysteem wordt, in samenspraak met u, ingeregeld
door Lasaulec. U bepaalt het aantal punten dat toegekend
wordt aan het door u samengestelde pakket.
Het systeem is praktisch omdat u eenvoudig bestellingen kunt
plaatsen uit een door u vastgesteld pakket en overzichtelijk
omdat u de (maat)gegevens en de bestellingen van uw
medewerkers in één systeem kunt archiveren, beheren en
controleren.

Uniek in techniek!

Referenties
Lasaulec Safety levert aan afnemers van klein tot groot in de
business-to-business markt. Onderstaand een impressie van
een aantal van onze klanten op het gebied van persoonlijke
beschermingsmiddelen.

ERVAAR HET GEMAK VAN BESTELLEN VIA WWW.LASAULEC.NL

Voor al uw vragen over Safety belt u:

(0513) 61 99 35

Levering in
Nederland en
België

(lokaal tarief)

of mailt u naar: safety@lasaulec.nl

Productoverzicht
Werkkleding

Valbeveiliging

Werkbroeken

Harnassen

Spijkerbroeken

Lijnen

(Amerikaanse) overalls

Lijnklemmen

(Polo) shirts

Valstopblokken

(Polo) sweaters

Valbeveiligingssets

Overhemden

Anti slip

(Pilot) jacks
Parka’s
Regen- en doorwerkkleding
Reflectiekleding
Wegwerpkleding
Multinormkleding
Representatieve kleding
Hoofdbescherming
Veiligheidshelmen
Laspetten
(Stoot)caps

Ademhalingsbescherming
Filters
Filtermaskers
Halfgelaatsmaskers
Volgelaatsmaskers
Luchtkappen
Verse luchtsystemen
Hand- en armbescherming
Lederen handschoenen
Textiel handschoenen

Mutsen

Lashandschoenen

Gehoorbescherming

Vloeistofdichte handschoenen

Gehoorkappen

Winterhandschoenen

Oordoppen

Hittebestendige handschoenen

Otoplastieken

Snijbestendige handschoenen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Correctiebrillen

Laskappen

Signalisatie

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

Werkschermen

Wegbebakening

Lasaulec DC
T: (0513) 61 99 16
info@lasaulec.nl

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

Oog- en gelaatsbescherming
Veiligheidsbrillen
Lasbrillen
Lashelmen

Voet- en beenbescherming
Veiligheidsschoenen
(Veiligheids)laarzen

VDE handschoenen
Wegwerphandschoenen
Bosbouw handschoenen
Hi-viz handschoenen

Afzetmateriaal
Waarschuwingsborden
Pictogrammen
Brandbeveiliging

Representatieve schoenen

Blusdekens

Lasschoenen

Brandblussers

Inlegzolen
Sokken
Veters
Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de Lasaulec Groep van
toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder
nr. 01030247, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Op verzoek
wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

ESD handschoenen

(Veiligheids)klompen

Brandweerlaarzen
Volg ons op:

Gecoate handschoenen

EHBO
Verbanddozen
Pleistermateriaal
Verbandmiddelen
Desinfectie
Nooddouches
Defibrillator

Uniek in techniek!

