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STV Las- en Snijtechniek BV, gevestigd in Amsterdam, is in 1985 
opgericht en als handelsonderneming gespecialiseerd in las- en 
snijtechniek. STV voert een breed programma lasapparatuur, 
toevoegmaterialen, toebehoren en afzuigapparatuur. Daarnaast 
leveren ze ook de industriële gassen die nodig zijn voor las- en 
snijprocessen. Met een uitgebreide webshop haken ze in op de 
dynamische markt van vandaag de dag.

DE UITDAGING

STV is een familiebedrijf met acht enthousiaste medewerkers. 
Het bedrijf staat regionaal bekend om haar directe levering, 
snelle service en de gebruiksvriendelijke webshop, waarmee ze 
heel Nederland voorzien van apparatuur en toebehoren op het 
gebied van lassen, snijden en slijpen.

Alvorens STV nieuwe producten in het assortiment opneemt, 
worden ze eerst uitvoerig getest in de daarvoor bestemde 
demoruimte, het ‘Experience Centre’. Het personeel staat 
regelmatig uren te lassen of te slijpen. Ook klanten mogen van 
deze ruimte gebruik maken om hun toekomstige investering 
eigenhandig te testen. Bescherming tegen het inademen van 
lasrook is hierbij vanzelfsprekend. Daarnaast mag er geen 
lasrook uit de demoruimte in de aangrenzende winkel terecht 
komen. 

TESTIMONIUM

“Met name de afzuigtafel bewijst goede diensten in onze 
demonstratieruimte. Deze tafel zuigt echt alles af én heeft een 
groot comfortabel werkoppervlak. De DraftMax van Plymovent 
is met afstand de beste die ik ooit gezien heb!”

“In de aangrenzende winkel is niet te merken dat er in de 
demoruimte gelast wordt. Kortom: wij zijn erg tevreden over de 
afzuigapparatuur van Plymovent!”

» Onze afzuigtafel, de DraftMax Advance van Plymovent,
is met afstand de beste die ik ooit gezien heb. « 

QUOTE BY Bart Stuurman, STV Las- en Snijtechniek BV.

PlyMOvENT-AfzUIGAPPArATEN 
vOlDOEN AAN STrENGE EISEN

rEfErENTIE

www.weldingsupplies.nl


NL-18

www.plymovent.com  

Webshop
Afzuigarmen•	
Mobiele filterunits•	
Stationaire filterunits•	
Hoogvacuüm filterunits•	
Afzuigtafels•	
Afzuigkappen•	
Ventilatoren•	
Opties en accessoires•	

Experience Centre
SFD (stationaire filterunit)•	
FAN-28 (ventilator)•	
UltraFlex-4/LC (afzuigarm)•	
DraftMax Advance •	
(afzuigtafel)

Jaar van installatie
2003: •	
SFD met FAN-28 en 
UltraFlex-4/LC
2009: •	
DraftMax Advance

In de testruimte kunnen klanten zelf zien dat de •	
lasrookafzuigproducten van Plymovent zeer effectief werken.
Lasrook verdwijnt en laat geen sporen van rook achter.•	
Doordat de testruimte veelvuldig gebruikt wordt door eigen •	
personeel, delen zij het enthousiasme van de Plymovent-
afzuigapparatuur.
Door hun professionele inzet, heeft STV een goede naam •	
opgebouwd in de markt. De Plymovent-producten sluiten 
hier goed bij aan.
De afzuigapparatuur voldoet altijd aan de meest recente •	
normen. Net als Plymovent staat STV ook voor innovatie in 
het productieproces.

DE OPlOSSING

STV test en verkoopt de afzuigapparatuur van Plymovent op en 
voor alle gangbare lasprocessen. De producten die STV verkoopt 
moeten aan hun strenge eisen voldoen. Daarom is het ‘Experience 
Centre’ uitgerust met de volgende afzuigapparatuur van 
Plymovent:

Wandfilter SFD met een afzuigarm type UltraFlex-4/LC, •	
die speciaal ontworpen is voor werkruimtes met een laag 
plafond. Afzuiging vindt plaats door middel van een FAN-28.
DraftMax Advance; deze afzuigtafel is uitermate geschikt •	
voor het lassen en slijpen van kleine en middelgrote 
werkstukken.

STV biedt de volgende producten van Plymovent online aan in 
hun webshop: afzuigarmen, mobiele en stationaire filterunits, 
afzuigtafels, afzuigkappen en ventilatoren.

De compacte draagbare units type PHV zijn veelvuldig gebruikt 
voor werkzaamheden onder de grond, voor de in aanleg zijnde 
Noord/Zuidlijn*) in Amsterdam. Deze hoogvacuüm afzuiger is 
bij uitstek geschikt voor lastig te bereiken plekken.

*) Nieuwe 9,7 km lange metrolijn

Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk. We bieden producten,
systemen en diensten aan voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook
ter wereld. Wij respecteren het milieu en leveren hoogwaardige producten.
Onze jarenlange ervaring, expertise en klantgerichtheid stellen ons in staat
om exact die oplossing te leveren die u nodig heeft.
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