Individuele speciale gassen en mengsels
Puur. Krachtig. Efficiënt.

THE SPECIALIST IN GASES

THE SPECIALIST IN GASES

Wij concentreren ons op dat wat we kunnen.
Snel. Precies. Concurrerend.

Of het nu gaat om voedsel, medicijnen of

Hoogzuivere gassen

Gasmengsels

elektronica, overal zijn speciale gassen

Zuivere dienstverlening. Onze hoogzuivere

Het komt op de samenstelling aan, deze bepaalt

vertegenwoordigd. Zij zijn de onzichtbare

gassen overtuigen door hun buitengewone

de kwaliteit van een gasmengsel. Zeker bij test-,

hulpmiddelen als het gaat om bescherming,

kwaliteit. De gassen hebben een extreem lage

meet- of analysegassen worden aan het product

meting of analyse. We kunnen tegenwoordig

verontreinigingsgraad. Hierdoor hebben we

hoge eisen gesteld, waaraan moet worden

niet meer zonder deze gasvormige of vloeibare

voor elk gebruik een passende zuiverheid. Uw

voldaan. Anders zullen de verkregen resultaten

specialisaties.

product, als het gaat om kalibratie-, proces- of

het doel niet bereiken. Of het nu gaat om stan-

Ze verbeteren de houdbaarheid en

laboratoriumgassen.

daardmengsels of volgens klantspecifieke eisen

productpresentatie van voedsel, optimaliseren

geproduceerde gassen, BUSE mengt mee.

de verlichting van de autoverlichting of verifiëren de nauwkeurigheid van de meet- en

Test- en kalibratiegassen worden vaak in zeer

kalibratietechnologie.

speciale samenstellingen toegepast. Wij combineren tot de juiste compositie. Wij onderschei-

BUSE weet precies waar het bij dergelijke

den niet-reactieve, reactieve en zeer reactieve

producten op aankomt. Van de eigenschappen

gasmengsels.

van de gassen tot het vullen van de cilinders en
de benodigde accessoires.
Wij zijn uw partner.

THE SPECIALIST IN GASES

Hervulbare of niet hervulbare cilinders
Wij hebben dat wat u zoekt

Excimer Laser Gassen

Gascilinders

Perfect uitgerust

Bedienen van lasertechnologie vereist zeer

Compact en handzaam. Voor iedere toepas-

Met ons uitgebreide assortiment aan accessoires

hoogwaardige gasmengels. De hoogwaardige

sing hebben wij het juiste formaat cilinder op

hebben we altijd een oplossing. Ongeacht of het

kwaliteit van de gasmengsels verhoogt de pre-

voorraad. Daardoor snel te vullen met het juiste

nu gaat om regelventielen of drukregelaars.

staties en verlengt de levensduur van de laser.

gasmengsel. Gewoonweg praktisch.

Bij ons vindt u alles onder één dak. Verder zijn

De kwaliteit van de gasmengsels in combinatie

wij u graag van dienst met advies op het gebied

met leveringsbetrouwbaarheid, maakt BUSE tot

Wij zijn flexibel in onze leveringen en stabiel in

van analytische procesbesturing. Ook als u iets

uw succecvolle partner.

onze kwaliteit. Dat is onze filosofie.

speciaals nodig heeft op het gebied van kritische
metingen, zijn wij uw partner. Door onze intensieve samenwerking met o.a. Concoa hebben
we snel toegang tot een uitgebreid en
kwalitatief hoogwaardig assortiment.
En wat zoekt u?

BUSE Gas B.V.
De Overmaat 21 // NL-6831 AE Arnhem
Phone: +31 (0)26 3230740
info@buse-group.nl
BUSE Gases Ltd.
Johnsons Bridge Road // UK-B71 1DG West Bromwich
Phone: +44 (0)121 5241111

BUSE Gases S.A.
Patima // 23 009 Schimatari
Phone: +30 (0)22620 57240
info@buse-group.gr
ww.buse-group.com
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