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Eén dienstenpakket

Roosters voor alle branches

Langste levensduur

De Boer Staal is een gerenommeerde groothandel

Met een breed assortiment roosters en

De Rotocoat verzinkerijen zijn gespecialiseerd in

in plaatstaal en stalen profielen. Het plaatstaal en

traptreden in staal, aluminium en RVS is Staco

het thermisch verzinken en centrifuge verzinken

de profielen vinden hun aftrek in de offshore en

een toonaangevende speler op de Europese

van staal conform NEN-EN-ISO 1461. De Rotocoat

de scheepsbouw.

markt voor roostertechnologie. Staco levert aan

poedercoatbedrijven zijn specialist in het

branches zoals industrie, bouw en constructie,

aanbrengen van beschermende poedercoatings op

De Boer Snijbedrijf is gespecialiseerd in het snijden

gevelbekleding, weg- en waterbouw, offshore,

verzinkt staal, staal en RVS en zijn Qualisteelcoat

van staal en RVS en specialistisch snijwerk zoals

scheepsbouw en transport. Ook richt Staco zich

gecertificeerd. In combinatie met thermisch

het aanbrengen van laskanten, gebroken kanten

op productinnovatie en -ontwikkeling, met name

verzinken biedt Rotocoat ook natlaksystemen aan.

en verjongingen. De Boer Snijbedrijf levert ook

op architectonische toepassingen.

De opdrachtgevers komen uit diverse sectoren,

gecertificeerd snijwerk dat is gecontroleerd en

met als grootste afnemers de bouw en industrie.

beoordeeld door erkende keuringsinstanties zoals

Moderne computergestuurde apparatuur met

Lloyds Register en is bevoegd tot het hermerken

robottechnologie zorgt voor een hoge graad van

Klanten kunnen gebruik maken van de Rotocoat

van materialen. De Boer Snijbedrijf levert aan

perfectie in ontwerp, productie en levering. Zo

transportservice. Het vervoer van materialen

opdrachtgevers in uiteenlopende branches.

worden niet alleen standaardproducten maar ook

met een breedte tot 3,5 meter en een lengte

bijzondere ontwerpen en complexe uitsparingen

tot 25 meter vormen voor Rotocoat geen enkel

De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zijn gevestigd

efficiënt geproduceerd. Voor elk type rooster kan

probleem. Ook voor het ontzinken, kleine

op dezelfde locatie in Uitgeest waardoor

de klant terecht bij Staco, waarbij de kwaliteit

aanvullende montagewerkzaamheden en het

gezamenlijke projecten snel en efficiënt worden

altijd voorop staat.

aanbrengen van speciale coatings kan de klant

uitgevoerd. Materialen worden op moderne

terecht bij Rotocoat.

machines op maat gesneden, geknipt of gezaagd,

Staco ontwikkelt zich tot sparringpartner voor

gestraald en van een conservering zoals lasmenie,

klanten. Uitgekiende projectengineering en

De Duplexroute, het totaalconcept van thermisch

Sigmaweld of een ander verfsysteem voorzien.

projectmanagement hebben al tot diverse

verzinken en poedercoaten, biedt de meest

Door de samenvoeging van meerdere processen

innovatieve roostertoepassingen geleid. Staco

duurzame bescherming tegen corrosie van staal

in de keten bieden de staalbedrijven de klant één

heeft productievestigingen en verkoopkantoren

en wordt uitgevoerd conform NEN 5254 en

geïntegreerd dienstenpakket van hoge kwaliteit.

in Nederland, België, Duitsland, Engeland en in

NEN-EN 15773. Dit resulteert in een langere

diverse Oost-Europese landen, onder andere in

levensduur en bovendien is de poedercoating

Polen en Bulgarije.

in nagenoeg alle kleuren verkrijgbaar, wat niet
alleen een duurzaam, maar ook een fraai
resultaat oplevert.

Service en kwaliteit

Voor elke functie een oplossing

Duplexroute: 1 + 1 > 2

www.deboerstaal.nl

www.staco.eu

www.rotocoat.nl

www.deboersnijbedrijf.nl
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