
thyssenkrupp 

uw partner in piping
Neem contact op voor een
advies op maat

Een rijk piping assortiment in Staal én RVS

Met ons brede assortiment stalen en RVS leidingsystemen, verregaande bewerkingen en prefab mogelijkheden kunnen we 
voor elk bedrijf in de installatiebranche een oplossing bieden. Met onze kennis van de branche, van de producten en  
toepassingen is thyssenkrupp de perfecte partner voor uw behoefte.

Stalen buizen Stalen hulpstukken RVS buizen RVS hulpstukken

Onze bewerkingsmogelijkheden en dienstverlening binnen de installatie-
branche gaat verder dan alleen zagen, stralen en meniën, afdoppen, 
groeven, poedercoaten en verzinken. thyssenkrupp denkt mee in 
oplossingen en biedt persoonlijk contact. Bovendien is uw gemak onze 
prioriteit! We bieden daarom diverse aflevermogelijkheden binnen de 
gehele Benelux.

Weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!



Hulpstukken: Staal en RVS

Buizen Staal RVS Draadfittingen BSP Staal RVS

Voorlasflens   Sok  

Vlakke flens   Knie/Bocht  

Blindflens   T-stuk  

Draadflens   Koppeling  

Overschuifflens   Draadkap  

Nippel  

Lasfittingen Staal RVS Verloopstukken  

Lasbocht   Slangpilaar 

Lasverloop  

Lasbodem   Beugels Staal RVS

Las T-stuk   Halve kapbeugel  

Las boordring   met rondstaf 

Kogelkranen Staal RVS

2- of 3-delig 

Buizen: Staal en RVS

Buizen Uitvoeringen

Gelaste buizen
Staal  Zwart, gestraald / gemenied, verzinkt, gepoedercoat RAL3000

RVS  Volgens EN en ASTM standaard, rond, vierkant, rechthoekig

Naadloze buizen
Staal  Volgens EN en ASTM standaard

RVS  Volgens EN en ASTM standaard, Machinepijpen

Ons piping assortiment

Contacteer ons Piping Team:

+32 9 340 67 37 (BE)
+31 (0) 413 34 89 62 (NL)
piping.mx.bene@thyssenkrupp-materials.com
https://shop.thyssenkrupp-materials.be

in Staal en RVS

Bovengenoemd leveringsprogramma is slechts een greep uit het totale assortiment. Neem daarom 
contact met ons op voor de invulling van uw wensen.

Ruime keuze in kwaliteiten:
Staal kwaliteiten: S195T - P235TR1 - P235GH - Grade B - P265GH - 16Mo3
RVS kwaliteiten: 304/304L (1.4301/1.4307) - 321/321H (1.4541) - 316/316L (1.4401/1.4404) - 316Ti (1.4571) - 904L (1.4539) - 
(Super)Duplex - Nickel Alloys
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