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Een Onderneming van de Salzgitter Gruppe

bij ons is alles
gesystematiseerd.

een spectrum zo professioneel
als uw eisen.

het buitengewone
is bij ons standaard.

groot in zijn totaliteit
Flexibiliteit in detail.

wat wij u kunnen bieden

de producten

de afwerking

de onderneming

Systemen. Service. Staal.

Hoogwaardige stalen producten, voor het grootste

Individuele probleemstellingen lossen wij op met een

De doorslaggevende basis voor onze beschikbaarheid,

Drie begrippen voor ons gevoel van eigen identiteit - als

gedeelte uit concerneigen productie, staan garant voor

ruim aanbod aan afwerkingsmogelijkheden.

snelheid, ﬂexibiliteit en betrouwbaarheid is de sterke struc-

ﬂexibele SYSTEEMPARTNER, moderne DIENSTVERLE-

uw succes.

NER en betrouwbare PARTNER MET EEN COMPLEET
ASSORTIMENT.
Wij bieden een programma aan van stalen producten

ZAGEN

PLATTE PRODUCTEN

Proﬁelen, vierkante buizen en kokerproﬁelen, ronde

Kwartoplaat, bandplaat, plaatblik, belegplaat, speciale kwa-

buizen, haakse zagen, versteksnedes

liteiten, dik plaatstaal met grove afmetingen en plakken

tuur van onze onderneming. Als onderneming met een
eigen magazijn speelt de Salzgitter Stahlhandel GmbH een
centrale rol in het distributienet van het Salzgitter concern.

BOREN/BRANDEN

Met onze vestigingen in Europa en met de internationale

in alle afmetingen en kwaliteitsklassen - onbewerkt of

PROFIELIJZERS

Proﬁelen, plat- en hoekstaal, vierkante buizen en koker-

maatschappijen, ﬁlialen en vertegenwoordigingen van de

industrieel geprefabriceerd.

Breedﬂensbalken, vormstaal, speciale proﬁelen,

proﬁelen, boringen en schroefdraadsnijden, branden van

Salzgitter International GmbH is de handelsgroep over

staafstaal, betonstaal

contouren, uithoekingen, afkantingen en staaf-centrically

de hele wereld vertegenwoordigd. U proﬁteert daarbij van

delen, alfa-/numeriek markeren

de grootte en KNOW HOW van de gehele organisatie.

Als LOGISTIEK PARTNER garanderen wij, dat u overal
en te allen tijde de beschikking hebt over datgene wat wij
kunnen aanbieden. Door het feit dat wij directe toegang
hebben tot al onze magazijnen kunnen wij buitengewoon
punctueel en betrouwbaar leveren.

STALEN BUIZEN
Leidingbuizen, schroefdraadbuizen, constructiebuizen,

SNIJBRANDEN

draineerbuizen, ketelpijpen, precisiepijpen

Autogeen-CNC, plasma-CNC, plasma-signeren-CNC,

HOLLE PROFIELBALKEN/KOUD GEWALSTE PROFIELEN

Uw bestelling leveren wij bij uw magazijn, op uw desbe-

Holle proﬁelbalken voor de staalbouw, vierkante buizen en

treffende bouwlocatie of zelfs just in time voor uw produc-

kokerproﬁelen, RP-proﬁelen, U-constructiestaal, C-proﬁelen

tie af.
Wij denken graag met u mee aan een oplossing.

DAK EN MUUR

afkanten van platen en platines, vormen van rechthoeken,
metaalschijven, ringen en vormstukken, richten van platen
en platines, dwars- en lengtedelen van plaat

Ons doel: tevreden klanten met een VERTROUWEN
op lange termijn in onze producten en diensten.
En daarvoor spannen wij ons in - in onze onderneming,
in het gehele concern. En in alles, wat wij voor u kunnen
betekenen.

STRAALAFBIKKERS/GRONDEREN
Platen, proﬁelen, buizen

Trapeziumproﬁelen, sandwichelementen, isolatiepanelen,

AFWERKING BUIZEN

cassetteproﬁelen, gordingproﬁelen, kantproﬁelen, toebe-

Contoursneden, schroefdraadsnijden, walsfrezen en

horen, lichtplaten, fotovoltasche installaties

diverse oppervlaktebehandelingen
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