
Ronde buizen worden dankzij de 
erosiebestendigheid toegepast in  
transportmiddelen en de machinebouw.
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gebruikt in de apparatenbouw, in onder 
andere spoelunits en vacuümkamers.

Staf- en stripmateriaal wordt onder andere 
gebruikt bij de vervaardiging van machine-
onderdelen

Ronde Buizen Flenzen Staf- en stripmateriaal

www.vanleeuwen.com

Roestvast Staal



Van alle markten thuis
Van Leeuwen Stainless levert een uitgebreid 
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buiscomponenten voor een breed scala 
aan toepassingen in de industrie. Van 
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medewerkers adviseren u graag over de 
mogelijkheden van RVS! 

Gelaste buizen Naadloze buizen Machinebuizen �������	
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� 6 x 1 mm - 708 x 4 mm 6x1 mm - 323,88 x 12,7 
mm

32 x 6 mm - 250 x 
25 mm

10 x 10 mm - 250 x 100 
x 5 mm

Normen EN10217-7 EN10216-5 EN10216-5
EN10296-2 ASTM A312 / A269 M
ASTM A312 .

Kwaliteiten 14307 14307 14307 14301

14404 14404 14404 14404

14541 304L .
14571 316L .
304L
316L
321
316TI

Componenten �
����� Massieve
producten

Flenzen Con. verloopstukken Strip

Stub-ends Ex. verloopstukken Staf
Pijpbeugels T-stukken Hoeklijn
Boordringen ������"����
Lasbochten Caps

Services
Naast de standaard testen, verzorgen wij de 
volgende aanvullende materiaaltesten:
#	 $�������
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#	 Ultrasoon onderzoek
#	 ����������������										

U kunt uw buisproducten bij ons ook 
aanvullend laten bewerken. Wij bieden u 
onderstaande bewerkingen:
#	 Zagen 
#	 Beitsen
#	 Buigen
#	 )
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#	 Afdraaien 
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Van Leeuwen Stainless B.V.
Industrieweg 26
4153 BW Beesd
T +31 345 687777
F +31 345 683304
E sales.stainless@vanleeuwen.nl
W www.stainless.nl

Van Leeuwen Stainless is onderdeel 
van de Van Leeuwen Buizen Groep, 
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handelsonderneming en specialist in 
stalen buizen en buistoepassingen. 
We zijn in vrijwel alle industriële 
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verspreid over Europa, het Midden-
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Amerika zorgen we ervoor dat de 
materialen overal op de wereld 
verkrijgbaar zijn, waar nodig bewerkt 
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voorraadplanning, en werken nauw 
samen met klanten in de markten 
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van producten en toepassingen 
bij klanten, maakt Van Leeuwen 
toonaangevend en onderscheidend in 
haar markten.

Voor roestvast staal bent u bij ons aan het juiste adres!


