Leverbaar.
Technische gassen – het
volledige assortiment.
Westfalen Gassen Nederland BV
Rigastraat 20
7418 EW Deventer
Tel.: 0570-636745
Fax: 0570-630088
e-mail: info@westfalengassen.nl
www.westfalengassen.nl

Uitgebreid leveringsprogramma à la Westfalen.
Sinds 1923 produceert en verkoopt Westfalen technische
gassen voor verschillende
industriële, laboratorium en
medische toepassingen.
Bijvoorbeeld:

Speciale gassen.
- Edelgassen
- Zeer zuivere gassen
- Test- en meetgassen voor de
analysetechniek
- Protadur® levensmiddelengassen

Industriële gassen.
- Argon
- Koolzuur
- Zuurstof
- Stikstof

Gassen voor de Zorg, Inhalatie
en Pharma.
- Distikstofmonoxide voor medische
doeleinden* (Lachgas)
- Zuurstof voor medische doeleinden*
- Medische koolzuren CO2*
- Gassen en gasmengsels naar
individuele wensen
- Divox® inhalatiegassen

Las-, snij- en lasergassen.
- Las- en lasbeschermgassen
voor MAG-, MIG-, WIG-,
WP- en Plasma-poederlassen
- Acetyleen
- Formeergas
- Lasergassen

* Handelsnaam van geneesmiddel

Koudemiddelen.
- Ammoniak
- HFKW (KLEA-merkprodukten)

- HFCKW
- Warmtedragers (Koelmiddel)

ook voor planning en inrichting van
de installaties.

Westfalen kent ook gebruiksrechten. Één en ander houdt in
dat u voor een vastgestelde
periode een all-in huurprijs
betaald.

Propaan.
-V
 loeibaar gas van het merk
Westfalengas als warmte-,
proces- en aandrijfenergie.

Huis-aan-huis belevering.
Waarom tijd verspillen? Onze
depots voorzien u snel en
betrouwbaar van de benodigde
producten conform de actuele
transportvoorschriften. Uw
medewerkers en voertuigen
kunt u daardoor inzetten
waarvoor ze bedoeld zijn.
Service en installatietechniek.
Wij denken een stap verder:

Alles wat erbij hoort.
Wanneer gebruikt u welk gas.
Wij bieden u leverbetrouwbaarheid
afgestemd op uw behoefte.
Graag adviseren wij u in detail
m.b.t. de toepassingen. Complexe
gasvoorzieningssystemen behoren
tot ons assortiment. Talrijke technische toepassingsontwikkelingen
van Westfalen bieden een verdere
optimaliseringspotentie.

Graag ontvang ik meer informatie m.b.t. de technische gassen van Westfalen.
Stuur mij de volgende informatie toe:
Brochure: Technische gassen „Gassen, service en knowhow“
Profiteer nu van deze meerwaarde:
laat u vrijblijvend adviseren/informeren. De adviseurs van Westfalen
staan te allen tijde voor u klaar.
Informatie: compact en
gespecificeerd.
Hoe wenst u het? Zoekt u contact
met een depot bij u in de buurt en
informeert u naar de technische
gassen van Westfalen of kiest u
voor direct contact en stuurt u de
antwoordkaart ingevuld aan ons
retour?

Brochure: De wereld van de gassen: ons leveringsprogramma
Brochure: Optimale lasresultaten met beschermgassen
Overzicht: Beschermgassen voor de lastechniek
Brochure: Argon He® 11 en Argon He 51“ (Aluminium-lassen)
Brochure: MAG-lassen met Sagox® 3 K
Brochure: Voor de betere lasnaad: MAG-lassen met Sagox® HC en Sagox® SC
Brochure: Technische gassen voor laser-materiaalbewerking
Brochure: Perfectie tot in detail speciale gassen van Westfalen
Brochure: Sensibele hulpmiddelen voor sensibele processen: Farmaceutische gassen
Brochure: Voor levensmiddelen geschikte gassen: Protadur®
Complete serie: Goed om te weten: Speciale gassen in de praktijk
Brochure: Koudemiddelen: Kwaliteit in viervoud
Complete serie: Info voor koudemiddelengebruikers
Ik wil graag een persoonlijk gesprek; belt u mij a.u.b. voor het maken van een afspraak.
Tel.:

Afzender:
U hoeft geen
postzegel te
plakken

Firma

Gassen, service
en knowhow.

Straatnaam + nr.
Postcode + plaats
Contactpersoon
Functie

Westfalen Gassen Nederland BV
T.a.v.: afdeling Verkoop
Antwoordnummer 145
7400 VB Deventer

Vraag informatie aan bij onze
depots die over het hele land
verspreid zijn of stuur de
antwoordkaart ingevuld aan
ons retour.

Tel.
Fax.

J5 0907 2T

E-mail

