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Producten
Van Leeuwen is specialist in het op voorraad houden en distribueren van stalen
buisproducten en stafstaal. Met ons complete leveringsprogramma kunnen wij voor
elke denkbare toepassing het juiste buisproduct leveren.

Ronde Buizen
Van Leeuwen levert naadloze en gelaste buizen volgens alle gangbare normen in de
Industrie (o.a. EN, BS) en Energie (o.a. ASTM, EN, API, ASME). Met het brede scala
aan staalkwaliteiten zijn onze buizen toepasbaar in vele sectoren zoals de staalbouw,
leidingbouw, werktuigbouw, tankbouw, oﬀshore en de (petro)chemie.

Buisproﬁelen
We bieden een breed assortiment vierkante en rechthoekige kokerproﬁelen,
zowel koud- als warmgevormd. Klanten die actief zijn in de kassenbouw, staalbouw,
kranenbouw of fabricage van landbouwmachines waarderen ons uitgebreide aanbod
aan staalkwaliteiten, van S235 en S275 tot S355. Ook hoogsterkte staal zoals S420
of hoger behoort tot onze leveringsmogelijkheden.

Buiscomponenten
Voor buizen in leidingwerk bieden we een scala aan lasbochten, ﬁttingen en
ﬂenzen aan volgens alle gangbare EN, ASTM en ASME normen. Of het nu is voor
het verbinden van buizen in HVAC- of sprinkler installaties of het samenstellen
van complexe pijpleidingsystemen in chemische fabrieken, wij hebben de juiste
componenten op voorraad.

Stafstaal
Ook voor blank of warmgewalst stafstaal bent u bij Van Leeuwen aan het goede
adres. We leveren stafstaal in een groot aantal gelegeerde en ongelegeerde
staalkwaliteiten voor diverse toepassingen zoals assen, tandwielen, gereedschap,
bouten en moeren. Ons assortiment omvat rondstaal, vierkantstaal, platstaal
en zeskantstaal.

Van Leeuwen is een wereldwijd opererende handelsonderneming en specialist
in stalen buizen en buistoepassingen. Het bedrijf is in vrijwel alle industriële
sectoren actief, met vestigingen verspreid over Europa, het Midden-Oosten,
Azië, Australië, Noord- en Zuid-Amerika.
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Diensten
Met een breed scala aan diensten maakt Van Leeuwen haar productaanbod compleet.
Hieronder vindt u de meest geleverde diensten aan onze klanten. Ook voor ander speciﬁek
maatwerk bent u bij ons aan het goede adres.

Materiaalbewerkingen
Met de juiste materiaalbewerking kunt u uw stalen buisproduct direct in uw
productieproces verwerken. Wij bieden o.a.: stralen en/of meniën, Sigmaweld coaten,
(verstek)zagen, thermisch en elektrolytisch verzinken, lasersnijden, in- en uitwendig
coaten met bv. PE/PP of cement, chemisch reinigen en het af/uitdraaien en taperen
van ﬂenzen en ﬁttingen.

Logistieke diensten en kwaliteit
Met betrekking tot de levering van materialen bieden we u o.a. de volgende diensten
aan: het merken, overstempelen en verpakken van materialen, het uitvoeren van
materiaaltesten en inspecties (ook onder toezicht van een keuringsbureau), het houden
van klant- of projectspeciﬁeke voorraden en het op innovatieve, kostenbesparende
manier beladen van containers.

Digitale diensten
In onze gebruiksvriendelijke Certiﬁcaten Portal kunt u te allen tijde uw materiaalcertiﬁcaten en DoP verklaringen, gekoppeld aan uw orderhistorie, opzoeken en
downloaden. Daarnaast beschikt u via onze Online Prijslijst 24/7 over actuele bruto
prijsinformatie. Als klant kunt u bovendien uw netto prijzen downloaden en printen,
calculaties maken en online bestellingen versturen.

Dikwand Express
Voor naadloze dikwandige buizen is dit onze supersnelle leveringsservice in Nederland.
Wanneer u vóór 17.00 uur uw al dan niet gezaagde stukken dikwandige buis bestelt,
leveren wij deze de volgende dag vóór 12.00 uur bij u af. De enige restricties zijn
een maximale buislengte van 6,50 meter en een maximaal gewicht van 2.500 kg per
bestelling.

Heeft u vragen over onze producten of diensten?
Onze medewerkers zijn u graag van dienst.
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