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STV Las- en Snijtechniek BV, med säte i Amsterdam grundades 
1985 som ett kommersiellt företag specialiserat inom svets- och 
skärteknologi. STV hanterar ett stort utbud av svetsutrustning, 
förbrukningsartiklar, tillbehör och utsugsutrustning. Utöver det 
tillhandahåller de även industrigaser som är obligatoriska för 
svets- och skärprocesser. Genom en välutvecklad webbutik har 
de en närvaro på dagens dynamiska marknad.

Utmaningen

STV är ett familjeföretag med åtta entusiastiska medarbetare. 
Företaget är känt i regionen för sina direkta leveranser, sin 
snabba service och användarvänliga webbutik, och förser hela 
Nederländerna med utrustning och tillbehör inom fälten 
svetsning, skärning och slipning.

Innan STV bestämmer sig för att lägga till produkter i sitt 
sortiment, testas dessa ingående i demo-rummet, eller 
“erfarenhetscentrat”, som är utformat specifikt för detta 
ändamål. Personalen tillbringar ofta timmar i sträck med att 
svetsa eller slipa. Kunderna kan även använda detta 
“erfarenhetscentrum” för att personligen testa sin framtida 
investering. En högkvalitativ skyddsutrustning mot inandning 
av svetsrökgaser är därmed självklart. Utöver det att ingen 
svetsningsrök kan komma in från demo-utrymmet i den 
angränsande butiken.

vittnesmål

“Särskilt utsugsborden har visat sig fungera fantastiskt i våra 
demonstrationsutrymmen. Detta bord suger verkligen ut allt 
och erbjuder även stora och bekväma arbetsytor.”

“DraftMax från Plymovent är det överlägset bästa jag någonsin 
har sett! I den angränsande butiken är det svårt att tro att 
svetsningsaktiviteter pågår i demoutrymmet. I korthet: vi är 
väldigt nöjda med utsugsutrustningen från Plymovent.”

» Vårt utsugsbord, DraftMax Advance från Plymovent, är det 
överlägset bästa jag sett någonsin. « 

CITAT AV Bart Stuurman, STV Las- en Snijtechniek BV.

UtsUgsUtrUstningen 
Uppfyller stränga krav
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Webbutik
•	 Utsugsarmen
•	 Mobila filterenheter
•	 Stationära filterenheter
•	 Högvakuum-enheter
•	 Utsugsbord
•	 Utsugshuvar
•	 Fläkter
•	 Tillval och tillbehör

erfarenhetscentrum
•	 SFD (stationär enhet)
•	 FAN-28 (fläkt)
•	 UltraFlex-4/LC 

(utsugsarm)
•	 DraftMax Advance 

(utsugsbord)

installationsår
•	 2003: 

SFD med FAN-28 och 
UltraFlex-4/LC

•	 2009: 
DraftMax Advance

•	 I testutrymmet kan kunderna se själva att utsugsprodukterna 

för svetsrök från Plymovent fungerar mycket effektivt.

•	 Svetsröken försvinner och lämnar inga spår.

•	 Till följd av att testutrymmet ofta används av den egna 

personalen, delar de entusiasmen för Plymovents 

utsugsutrustning.

•	 Tack vare deras professionella engagemang, kan STV nu vara 

stolta över ett bra renommé på marknaden. Plymovents 

produkter passa väl för detta.

•	 Utsugsutrustningen alltid uppfyller de senaste standarderna. 

Precis som Plymovent står även STV för innovation i 

produktionsprocessen.

lösningen

STV testar och säljer utsugsutrustningen från Plymovent på 
och för alla vanliga svetsprocesser. Produkterna som säljs av 
STV måste uppfylla deras högsta krav. Det är därför 
“erfarenhetscentrat” är utrustat med följande utsugsutrustning 
från Plymovent:

•	 Stationärt filter sfd med en utsugsarm av typ 
Ultraflex-4/lC, som är utformad specifikt för 
arbetsutrymmen med lågt i tak. 
Utsuget sker med en fläkt fan-28.

•	 draftmax advance; detta utsugsbord är lämpligt för 
svetsning och slipning av små till medelstora arbetsstycken.

STV erbjuder följande produkter från Plymovent online i deras 
webbutik: utsugsarmar, mobila och stationära filterenheter, 
utsugsbord, utsugshuvar och fläktar.

De kompakta portabla enheterna av typen pHv används ofta 
för arbetena i tunnlarna till nord/syd-linjen*) som håller på att 
byggas i Amsterdam. Detta högvakuum-utsug är mycket lämpligt 
för platser som är svåra att komma åt.

*) Ny 9,7 km lång tunnelbanelinje

Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder produkter, system och 
tjänster som säkerställer ren luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i 
världen. Vi respekterar miljön och vi levererar produkter av hög kvalitet. Vår 
långa erfarenhet och vårt helhjärtade engagemang för våra kunders behov 
gör att vi kan erbjuda exakt de lösningar som ni efterfrågar.

system fakta
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