Speciale producten

Ontwerp en fabricage van producten op maat

Ongeëvenaarde
kwaliteit op maat.

strongtie.eu

Uw producten op maat U
bedenkt ze, wij vervaardigen ze!
Simpson Strong-Tie vervaardigt voor u, naast zijn standaardaanbod,
tevens producten op maat. Eén contactpersoon voor al uw projecten.
Profiteer voor al uw behoeften van de hoogwaardige gespecialiseerde
service van een erkende industriële speler, gevestigd in een Franse
fabriek in Vendée (85)!

Speciale producten

Een gecontroleerd en gecertificeerd proces

Wat is een speciaal product?
Speciale producten zijn het resultaat van een specifiek ontwerp. Ze zijn bestemd voor een werf,
beantwoorden aan een ongewone behoefte en worden vervaardigd in onze productielocaties.

Van de schets ... tot de levering op de werf.
Van begin tot eind hebt u één contactpersoon voor de levering van speciale en standaard
producten op uw werven.
1. Ontvangst van de
aanvraag

2. Overhandiging van
de offerte

3. Goedkeuring

Geniet van een totale
begeleidende dienst voor het
vervaardigen van uw producten.

7. Levering

6. Controle

4. Productieplannen

5. Productie

1. Ontvangst van de offerteaanvraag met plan
Neem contact op met onze speciale dienst: commercial@strongtie.eu of stuur uw aanvraag
via ons contactformulier op onze website.
2. Uitvoering van de economische analyse van het project en overhandiging van de
offerte
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Om uw eigen product op maat te maken
kunt u contact met ons opnemen via
ons contactformulier.

In dit stadium maakt de speciale dienst een economische studie van het project en kan hij u
tevens op verzoek een technische evaluatie van de belastingen bezorgen.
3. Validatie van de bestelling

Speciale producten

Een gecontroleerd en gecertificeerd proces
4. Aanmaak van productietekeningen

5. Vervaardiging van de speciale producten

6. Productiecontrole
In elke fase van de vervaardiging van de speciale producten worden kwaliteitscontroles
uitgevoerd.
7. Levering van de afgewerkte producten waar u wilt, in uw atelier of direct op de
werf

Speciale producten

Meerdere diensten voor uw werven

Speciale producten en gewijzigde producten
Het productieproces van de speciale producten van Simpson Strong-Tie is
gecertificeerd volgens de norm NF EN1090-2. Deze Europese norm stelt
eisen aan de uitvoering van stalen en roestvrijstalen constructies.
Voorbeelden van speciale producten

Gestileerde geperforeerde plaat

Stalen muurlijst

Kolomvoet

Mechanisch gelast ijzerbeslag

Verbinding kolom-balk

Geperforeerde plaat

IJzerbeslag voor windverband

Lassen

Speciale plooien

Oppervlaktebehandeling (thermisch
verzinken, poedercoaten,
passiveren, verzinken)

Lasersnijden

Ponsen

Afwerkingen op verzoek

Verschillende vaardigheden

De speciale producten worden door de klant ontworpen en door Simpson Strong-Tie® geproduceerd volgens de specificaties van de klant. Simpson
Strong-Tie® kan geen aanbevelingen doen met betrekking tot de geschiktheid van deze speciale producten en het gebruik ervan. Alle producten die
door de ontwerper of de gebruiker worden gewijzigd, vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de persoon die een dergelijke wijziging heeft
aanbevolen of uitgevoerd. De ontwerper moet de nodige instructies voor de uitvoering ervan leveren. Simpson Strong-Tie® kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor deze wijzigingen, noch voor de gevolgen van de uitvoering ervan.

Onze aandacht
voor detail voor uw
speciale producten.

Simpson Strong-Tie biedt u een gespecialiseerde service ...
Onze speciale dienst bestaat uit een ingenieur en twee technici die u helpen uw projecten in goede banen te
leiden. Wat uw behoeften ook zijn, we voldoen aan uw eisen dankzij een speciale productiedienst gebaseerd
op de kwaliteit van ons industrieel apparaat.
Talloze bouwondernemingen, architectenbureaus en aannemersbedrijven doen al een beroep op onze diensten
voor de aanleg van scholen, sporthallen, stadions, openbare en privégebouwen. Neem contact met ons op!

+33 2 51 28 44 00

40tech@strongtie.com
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SIMPSON STRONG-TIE - 1, rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
85400 Sainte-Gemme-La-Plaine - FRANCE
Tel.: +33 2 51 28 44 00 I commercial@strongtie.com
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