
koop-ruilsysteem 
GASFLESSEN

Snelle levering via een betrouwbaar koop-ruilsysteem

LEGE GASFLES? EENVOUDIG RUILEN TEGEN EEN VOLLE



De volgende producten kunnen geleverd 
worden via het ruilsysteem
Argon - Argon/CO2 - Zuurstof - Acetyleen
Stikstof - CO2 - Formeer - Helium  
(standaard 4 t/m 30 liter, overig op aanvraag)

Sticker
De sticker op een gasfles geeft alleen het 

soort gas aan en het vulstation waar de 

gasfles het laatst gevuld is. Als er een 

sticker van SuperGas op de gasfles zit, 

dan komt deze uit het koop-ruilsysteem 

en kan hij zo omgeruild worden.

ARGON MENGGAS ZUURSTOF ACETYLEEN STIKSTOF HELIUM KOOLZUUR

MIG/MAG
Aluminium

Cusi 3
 

Argon/CO2
MIG/MAG 

85/15
Staal

AUTOGEEN
In combinatie 
met acetyleen

AUTOGEEN
In combinatie 
met zuurstof

AFPERSEN 
AIRCO

Auto: 11 bar
Industrie: 20 bar

BALLONNEN AQUARIUM

TIG
Aluminium

Roestvaststaal
Koper
Staal

Argon/CO2
MIG/MAG 

98/2
Roestvaststaal

HARDSOLDEER
In combinatie 
met propaan

AUTOBANDEN DRANKEN

N2-H2
FORMEER 

95/5
Lekzoekgas-airco
Backinggas voor 

Tig lassen

KOOP-RUILSYSTEEM GASFLESSEN 

Wissel eenvoudig 
uw gasflessen



UITSLUITEND GOEDGEKEURDE GASFLESSEN

Heeft u zelf al een gasfles? 
Deelnemen is altijd mogelijk!

Ook als u in het bezit bent van een eigen gasfles kunt u instappen in ons ruilsysteem. 
Hiervoor worden eenmalige kosten in rekening gebracht. e 55,00 voor acetyleen 
en e 45,00 voor alle overige gassoorten.

Instapvoorwaarden eigendom-gasfles
- Het moet een duidelijke eigendom-gasfles zijn. Er mag geen naam van een gasmaatschappij in de hals van de gasfles 

ingeslagen staan (zoals bijvoorbeeld: Linde, Aga, Hoekloos of HLS, Air-liquide of AL, Air-product of AP, Messer, 

Westfalen, Praxair, Indugas, of NTG).

- Gasflessen moeten voldoen aan de Nederlandse normen en voorzien zijn van een stoomwezen-keurmerk (een leeuw), 

een Europees keurmerk (een liggende zeshoek met epsilon), of het TPED keurmerk (het Pi-teken π).

- Acetyleen gasflessen met een andere massa dan SIAD of COYNE kunnen alleen na overleg met SuperGas  

in het ruilsysteem worden opgenomen (deze gegevens staan in de hals van de gasfles geslagen).

- SuperGas150 bar-gasflessen van 13.4 en 8.04 ltr. mogen, met bijbetaling, omgeruild worden voor 200 bar-gasflessen  

of zonder bijbetaling tegen een 150 bar-gasfles.

- Overige eigendom-gasflessen van 150 bar (13.4 en 8.04 ltr.) kunnen, tegen betaling van de instapkosten,  

alleen omgeruild worden tegen dezelfde maat SuperGas 150 bar-gasflessen.

- Er bestaan ook Hoekloos eigendom gasflessen (o.a. 4 liter zuurstof). Deze mogen alleen na goedkeuring  

van SuperGas en met bijbetaling van de instapkosten ingenomen worden. 

Laskar heeft een samenwerking met SuperGas en biedt u een 
betrouwbaar koop-ruilsysteem voor gasflessen. Bij uw eerste 
bestelling koopt u eenmalig een fles die vervolgens in het 
ruilsysteem wordt opgenomen. Bij elke volgende bestelling 
betaalt u dus alleen de inhoud. Makkelijk, snel en voordelig!

KOOP-RUILSYSTEEM GASFLESSEN 

Maatschappij gasflessen 
mogen niet in het ruilsysteem
De naam van de maatschappij staat altijd in de kraag van de 

gasfles ingeslagen. Maatschappij-gasflessen zijn huur-gasflessen 

en kunnen dus niet worden opgenomen in het ruilsysteem.

Keuringsdatum
In de kraag van de gasfles staat ook het 

keuringsdatum ingeslagen. Wanneer een gasfles 

al langer in omloop is, kunnen er meerdere 

keuringsdata ingeslagen staan.

MAATSCHAPPIJNAAM

KEUR JAAR EN MAAND KEURINGSJAAR EN -MAAND KEURINGSJAAR KEURINGSJAAR

JAAR VAN HERKEUR JAAR VAN HERKEUR JAAR VAN HERKEUR JAAR VAN HERKEUR
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KOOP-RUILSYSTEEM GASFLESSEN 

Uw vakhandelaar:

info@laskar.nl  •  www.laskar.nl

Voordelen van 
het koop-ruilsysteem
- Een heel eenvoudig systeem
- Eenmalig instaptarief  

voor de aanschaf van een gasfles

- Leeg ruilen tegen vol
 alleen het gas wordt berekend

- Gegarandeerd snelle levering
- Uitsluitend goedgekeurde gasflessen
- Gasfles kan niet meer 
 zoek raken
- Mobiel en flexibel inzetbaar  

voor lassen, snijden, etc.

- Kleine gasflessen 
dus makkelijk te transporteren

MOBIEL EN FLEXIBEL INZETBAAR


