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OVER BUIGSTAAL
Buigstaal Tube Bending is een internationale  
specialist met meer dan 80 jaar ervaring in het 
(koud) buigen en vervormen van buizen en pijpen. 
Ons moderne CNC-machinepark stelt ons in staat 
om pijpen en buizen te buigen met diameters 
tussen de 4.0 tot 168,3 millimeter van verschillende 
wanddiktes en formaten. Wij werken hierbij met 
ferro en non-ferro materialen en kunnen naast 
buigwerk vele extra bewerkingen aanbieden en 
montageklare onderdelen fabriceren.

Wij worden gedreven door een passie voor techniek. 
Ons doel is de meest betrouwbare, (gebogen) on-
derdelen te maken voor onze partners en daarmee 
bedrijven en industrieën in beweging te houden! 

Bij Buigstaal kunt u als klant kiezen uit een breed 
scala aan diensten. Wij hebben een uitgebreid,  
eigentijds machinepark en een sterk interdisciplinair, 
technisch team. Wij kunnen u totaaloplossingen 
bieden en volledige projecten voor u realiseren of 
juist kleine, subtiele bewerkingen uitvoeren.

WERELDWIJD HEBBEN  
WIJ AFNEMERS DIE ONS  
WAARDEREN OM ONZE:

VAKKUNDIGHEID

BETROUWBAARHEID

PRAGMATISCHE INSTELLING

AANDACHTIGHEID

INVENTIVITEIT



WAAROM BUIGSTAAL

GELD 
BESPARING

Buig en bespaar op  
lashandelingen of de 

aanschaf van dure  
verbindingsstukken.

  MEER GEMAK  
& TIJD  

BESPAREN
Buigstaal is een one-stop-shop voor 

vele metaalbewerkingen. Wij kunnen 
door ons brede dienstenaanbod 
montageklare onderdelen maken  

en u tijd besparen en werk uit  
handen nemen.

Bij Buigstaal zijn wij flexibel en 
in staat nauwkeurig volgens uw 

specifieke wensen te produceren. 
Of het nu gaat om de bouw van 

een prototype of de productie van 
een kleine of middelgrote serie, 

wij kunnen het!

STERK IN  
MAATWERK

Bij Buigstaal begrijpen wij dat u 
werkt volgens uw eigen schema en 
rekent op uw leveranciers. Hierbij is 

communicatie belangrijk,  
om problemen te voorkomen of  
op te lossen. Bij Buigstaal maken  

wij hier een speerpunt van.

STERK IN 
COMMUNICATIE

Ga voor een partner met het voordeel 
van een uitgebreid netwerk aan 

gekwalificeerde leveranciers. Bij Buigstaal 
hebben wij jarenlang geïnvesteerd in 

onze relaties en kunnen daardoor snel 
schakelen en vele verschillende materialen 

van hoogwaardige kwaliteit regelen voor 
de fabricage van uw product.

 UITGEBREID 
NETWERK

 MEER DAN  
80 JAAR ERVARING 

EN KENNIS
Buigstaal is een bedrijf met historie 

en wij weten wat we doen. Wij maken 
gecertificeerde kwaliteitsproducten 

waar u op kunt rekenen en geven indien 
gewenst advies over te fabriceren 

onderdelen.



ONZE AFNEMERS
Vanwege ons brede dienstaanbod zijn wij in 
vele verschillende sectoren actief. Wij bieden 
oplossingen voor branches als de:

  Petrochemische sector
  Automotive sector
  Scheepsbouw
  Attractiebouw
  Medische sector
  Agrarische sector

Wilt u complete, montageklare onderdelen of 
vereist uw product subtiele, kleine bewerkingen? 
Dankzij ons brede aanbod aan technische diensten 
kunnen wij u met beide helpen. Wij kunnen:

  Buigen en walsen
  Lassen en solderen
  Thermisch isoleren
  Pijpeinden bewerken 
  Prototyping en inmeten
  Reinigen en oppervlaktebehandelingen uitvoeren
  Herwaarmerken
  Verspanen
  Zagen
  Logistieke voorbereidingen treffen

ONS ASSORTIMENT  
AAN DIENSTEN
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Gaat u voor Buigstaal als partner dan gaat u voor 
kwaliteitsproducten. Wij:

   Werken met vertrouwde leveranciers en maken 
gebruik van producten en diensten die voldoen 
aan internationale standaarden

   Hebben de ISO 9001:2015 certificering
   Investeren in kennis en onze mensen
   Voeren vele, verschillende kwaliteitstesten uit
   Beschikken over gevoelige meetapparatuur die 

de precisie van bewerkingen vaststellen
   Laten onze producten beoordelen door een 

gekwalificeerde kwaliteitsmanager

KWALITEITS- 
WAARBORGING

PRODUCT
VOORBEELDEN



REVIEWS

WERELDWIJD HEBBEN  
WIJ AFNEMERS DIE ONS  
WAARDEREN OM ONZE:

“ One of the key reasons why we were able to help our customer in need so quickly was Buigstaal’s timely 
support with the supply of parts. We value our partnership and look forward to continuing our business with 
such excellent service.” —FLOWSERVE

“ We know Buigstaal as a professional, efficient and most of all, a reliable company. Their drive to seek solutions, 
even when we have very specific needs, has proven itself many times already.” —VDL BUS & COACH

“ We can confidently recommend Buigstaal Tube Bending as a solid and reliable supplier, and as experts  
in their field.” —SANDVIK

Bent u geïnteresseerd  in onze diensten en 
wilt u contact opnemen met ons sales team?
Bel dan +31 (0)72-7513801 of stuur een mail 
naar: sales@buigstaal.nl
 
Heeft u andere vragen met betrekking tot 
onze bedrijfsvoering of wilt u in contact 
komen met onze administratie, neem dan 
contact op met onze klantenservice en  
bel +31 (0)72-5401624 of stuur een mail naar 
info@buigstaal.nl
 
Voor additionele informatie kunt u kijken op

CONTACT

BUIGSTAAL.NL

https://buigstaal.nl/
https://nl.linkedin.com/company/buigstaal-tubebending-nederland-b.v.
https://www.youtube.com/watch?v=peE_BDuG7iI
mailto:info%40buigstaal.nl?subject=
http://buigstaal.nl
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