Wereldwijd netwerk
De adressen en bereikbaarheidsgegevens van al onze locaties kunt u vinden op:
www.vanleeuwen.com/locaties. Onze medewerkers staan graag voor u klaar.

Het wereldwijde netwerk van de Van Leeuwen Buizen Groep.

Overal buizen
In constructies zoals bruggen, bouwkranen
en stadions. In vervoersmiddelen zoals
auto’s, vrachtwagens en boten. In
meubelen, gebouwen, olieplatforms,
zuivelinstallaties, lantaarnpalen… Niet voor
niets luidde een vroegere slogan van Van
Leeuwen: de hele wereld draait om buizen.
Tegenwoordig profileren we ons met ‘more
than tubes’. Want we zijn inmiddels meer
dan alleen een distributiebedrijf in buizen.

Van Leeuwen Buizen Groep B.V.
Lindtsedijk 120, 3336 LE Zwijndrecht
Postbus 50, 3330 AB Zwijndrecht
Nederland
Telefoon: +31 78 625 25 25
E-mail: vlptg@vanleeuwen.nl
Internet: www.vanleeuwen.com
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Markten en klanten
Industry

In de Industry-markt bedienen we onder andere cilinderbouwers en producenten in de transport, automotive, machinebouw,
landbouwmachines en hijs- en hefwerktuigen. We leveren aan bouwers van staalconstructies, schepen, bruggen, stadions en windmolens.
We bieden in de Industry-markt een breed scala aan buisproducten en halffabrikaten, technologische kennis en kennis van toepassingen,
online applicaties zoals een certificatenportal, en logistieke dienstverlening waaronder klantspecifieke voorraden en machinale
bewerkingen zoals laser- en plasmasnijden, buigen, (verstek)zagen, stralen en meniën.
Fluid Power

Equipment Manufacturing

Steel Constructions

Producten en diensten
Onze producten

We leveren alle denkbare stalen buizen, buisprofielen, fittingen, flenzen en afsluiters,
assen en stafstaal. In elke gewenste kwaliteit en normering. Zowel in koolstofstaal als
roestvast en gelegeerd staal. Ook bieden we specialistisch materiaal zoals duplex en
super duplex. We bieden materialen volgens alle gangbare normen in de Industryen Energy-markten zoals ASTM, API, ANSI, EN, ISO en DIN.

Van Leeuwen Buizen Groep
Van Leeuwen is een wereldwijd opererende
handelsonderneming en specialist in stalen buizen
en buistoepassingen. Vanuit een wereldwijd netwerk
van voorraadhoudende vestigingen bieden we een
breed pakket aan buisproducten en diensten op maat.
Dagelijks zetten onze medewerkers hun specialistische
kennis van sourcing, projectmanagement, logistiek en
voorraadplanning in voor klanten in de markten Industry
en Energy.

Meer dan buizen

Vanaf de oprichting in 1924
hebben we ons steeds verder
ontwikkeld: met meer producten
en diensten, en een netwerk
van tientallen grotendeels
voorraadhoudende vestigingen
in Europa, het Midden-Oosten,
Australië, Azië, en Noord- en ZuidAmerika. We streven voortdurend
naar het optimum tussen vraag
en aanbod in onze markt, tussen
klantwens en oplossing, tussen
innovatieve ontwikkelingen en
de toepassing hiervan in onze
business en die van onze klanten.

‘Van Leeuwen heeft de technische kennis in huis
en is in staat flexibel, snel en constant te leveren.’

Onze diensten
Energy

In de Energy-markt bedienen we de (toeleveranciers in de) mid- en downstream industrie, zoals de opslag van olie en gas, raffinaderijen,
petrochemische en chemische industrie, gasverwerkende faciliteiten en waterleidingbedrijven. We leveren aan ondernemingen in energieopwekking, zoals kolen- en gascentrales, duurzame energie en waterkracht. Ook leveren we aan contractors van boor- en productieplatforms, FPSO’s (floating production storage and offloading) en operators in het subsea-segment.
We bieden technische en logistieke expertise, segmentspecifieke voorraden en projectmanagement, en onze uitgebreide kennis over
staalsoorten, van hoge sterkte tot super duplex.

Process

Power

Offshore/Oil and Gas

•	
Bewerkingen op maat: onder meer zagen, stralen, afdraaien en snijden van
materialen, coaten en chemisch reinigen.
•	
Logistieke dienstverlening: wereldwijd inkoopnetwerk, voorraden op
strategische locaties, technisch advies, inspecties en materiaaltesten en express
leveringen.
•	
Projectmanagement: met advies, kennis en kunde de juiste producten op tijd
en met de juiste bewerkingen en documentatie leveren; beheer van specifieke
projectvoorraad op locatie.

‘Dankzij haar internationale aanwezigheid en
distributie-expertise kan Van Leeuwen ons overal
ter wereld voorzien van buizen van goede
kwaliteit.’

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Kwaliteit, veilig en gezond werken, en duurzaamheid staan voorop in ons bedrijf.
We werken conform ISO 9001:2015. Op onze Approved Manufacturers List (AML)
staan alleen gecertificeerde, na strenge selectie door ons goedgekeurde leveranciers.
We voeren een actief veiligheidsbeleid, gebaseerd op OHSAS 18001, Occupational
Health and Safety Assessment Series. Op het gebied van energiebewust werken en
duurzaamheid volgen we de internationale richtlijn voor MVO, ISO 26000.
Ga voor het complete overzicht producten en diensten naar
www.vanleeuwen.com.
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