
→ SuperGas

SuperGas  

Hét koop-/ruilsysteem  
voor gasflessen



U heeft per jaar slechts een  

bescheiden hoeveelheid gas nodig: 

bijvoorbeeld zuurstof, acetyleen,  

stikstof, argon of een mengsel van 

argon met CO2 .        

U kunt niet zonder, maar wilt zo min  

mogelijk rompslomp. Bijvoorbeeld een 

eenvoudig koop-/ruilsysteem. 

Speciaal voor u is er dan… SuperGas! 

→ SuperGas



Kleine hoeveelheden,  
breed verkrijgbaar

Voor die enkele gasfles per keer 
komt u graag even langs om hem af 
te halen. Want de SuperGas cilinders 
zijn heel handzaam: ze passen altijd 
in uw auto. Zodat u snel verder kunt 
met uw werk, en nooit zonder gas 
komt te zitten.

Natuurlijk wilt u dan wél om de hoek 
terecht kunnen. Dat kan.

Met talloze afhaaladressen door 
heel Nederland: vijftig reguliere 
afhaalpunten van Linde, naast het 
uitgebreide SuperGas netwerk.

Geen gedoe en transparante kosten 

→ SuperGas

4 ltr. 10 ltr. 20 ltr.

Gemak dient de mens. 
Daarom is het principe van 
het SuperGas koop-/ruil-
systeem ook zo eenvoudig. 
U koopt eenmalig de 
gasfles die u nodig heeft, 
en krijgt daarmee het recht 
uw lege fles zo vaak als 
dat nodig is om te ruilen 
tegen een volle. Het enige 
dat u dan nog betaalt, is 
de inhoud. U doet gewoon 
mee aan een roulatie- 
systeem, zonder dat uw 
fles zoek kan raken. 
Dus: volkomen heldere 
kosten.



U heeft al een gasfles van uzelf? 

Beschikt u al over een eigendomscilinder? 
Geen probleem. U kunt gewoon deelnemen 
aan het koop-/ruilsysteem, tegen een eenmalige 
vergoeding. 
Uiteraard zorgen we ervoor dat uw gasfles te 
allen tijde veilig is. Want veiligheid heeft bij Linde 
de allerhoogste prioriteit.

Graag zijn wij u van dienst met deze nieuwe 
service. Bel met vragen over het systeem met  
088 262 62 62.

→ SuperGas

ARGON
MIG/MAG
Aluminium

Cusi3

TIG
Aluminium

Roestvast staal
Koper
Staal

MENGGAS
MIG/MAG

85/15
Staal

ZUURSTOF
AUTOGEEN

In combinatie 
met acetyleen

HARDSOLDEER
In combinatie 
met propaan

ACETYLEEN
AUTOGEEN

In combinatie 
met zuurstof

STIKSTOF
AFPERSEN AIRCO

Auto: 11 bar
Industrie: 20 bar

AUTOBANDEN

Scan deze QR-code naar onze verkooppunten app (voor iPhone, iPad en iPod)

Onze verkooppunten vinden op onze website? Scan hier.



Alle voordelen van het koop-/ruilsysteem

✔	 Een heel eenvoudig systeem

✔	 Eenmalig instaptarief voor de aanschaf van een gasfles

✔	 Leeg tegen vol: u betaalt alleen voor het gas zelf 

✔	 Een groot aantal afhaalpunten in Nederland

✔	 Altijd de beschikking over een goedgekeurde gasfles

✔	 Mobiel en flexibel inzetbaar voor lassen en snijden

✔	 Kleine gasflessen, dus gemakkelijk te transporteren

✔	 Zelf al een gasfles? U kunt gewoon deelnemen!

→ SuperGas



Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam, Tel. 088 262 62 62, 
Fax 010 246 14 70, www.linde-gas.nl, info.lg.nl@linde.com 67
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