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Sterk in afwijkende oplossingen
en maatwerk

Fasteners van gerenommeerde 
producenten

Wereldwijd netwerk

Razendsnelle levering
mogelijk

De beste verbinding 
voor een waterdichte 

oplossing



Wij hebben een brede voorraad aan maritiem en offshore

gerelateerde fasteners om u uitstekend te kunnen bedienen. 

Naast de standaard DIN genormeerde fasteners in RVS of 

staal (8.8/10.9/12.9), thermisch verzinkt of zinkflake, ook ruime

mogelijkheden voor specials. En studbolts in diverse ASTM 

kwaliteiten. We gaan verder waar andere stoppen!

In de loop der jaren is een groot klantenbestand opgebouwd binnen deze sector en wij willen onze 

naamsbekendheid verder vergroten. Ons pakket leent zich uitstekend voor dit segment. Vanwege onze 

sterke punten zijn wij onderscheidend! Vaak zwaarder materiaal, kritische toepassingen, er wordt kennis 

gevraagd, snelheid van handelen en een hoogwaardige kwaliteit! Voor kritische producten leveren we 

uitsluitend EUROPEES fabricaat, veelal voorzien van een certificaat 3.1 of 3.2.

1 Projectmatig verpakken

2 Conserveren, smeren, LUBO lubrication®

3 Levering over gehele wereld

Maritiem & Offshore (wind)

MAATWERK
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Door jarenlange kennis vanuit de maakindustrie,

gecombineerd met de flexibiliteit van de organisatie, voorzien 

wij onze afnemers in hun behoefte aan fasteners, waarbij wij ons 

onderscheiden op specials en exotische materialen. Kennis van 

zaken, meedenken met de klant en snelheid van

handelen zijn onze sleutelwoorden. Ons motto, “wij zeggen

wat we doen en wij doen wat we zeggen”.

Wij richten ons rechtstreeks op u als eindverbruiker en bieden oplossingen voor de diverse 

industrieën. Onze afnemers zitten in de chemie, apparatenbouw, leidingwerk, machinebouw en alles 

op het gebied van waterbeheer, pompen en zuiveringsinstallaties. Als totaalleverancier willen wij 

meerwaarde bieden door met u mee te denken en te adviseren als het gaat om kritische toepassingen, 

oppervlaktebehandelingen, sterkteklasse en smeerproblemen.

Maak & Procesindustrie

1 Verpakken in setjes

2 Two bin systeem

3 C-parts management 

MAATWERK
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Ons totaalpakket voor dit marktsegment bestaat onder andere 

uit voorspansets volgens EN 14399, SB-bouten volgens EN 

15048, moeren, ringen, platen en draadstangen op maat. In 

kwaliteit 10.9 thermisch verzinkt hebben wij een ijzersterke 

voorraad liggen, dus snel leveren! Onderscheidend zijn wij 

daar waar we u kunnen ontzorgen, o.a. door het samenstellen 

van uw ankerwerk, geleverd direct op de bouwplaats.

Steelfast is uw partner binnen de constructiebouw en infra. Dankzij onze brede (materiaal)kennis, ons 

grote netwerk en onze voorraadpositie zijn wij in staat om u van maatwerk te voorzien. Wij spreken 

uw taal en dat is wel net zo prettig. Bij kritische toepassingen maken wij uitsluitend gebruik van 

gerenommeerde Europese fabrikanten. Voor renovaties van oude kunstwerken zijn wij uniek in ons 

aanbod van ‘ouderwetse’ klinknagels, brugdekringen en injectiebouten.

1 Korte levertijd (draadstangen op maat)

2 Projectmatig verpakken

3 Assemblage

MAATWERK

Bouw & Infra
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Steelfast levert niet alleen standaard fasteners volgens norm en special fasteners, maar

bijvoorbeeld ook hittebestendige en exotische producten. Wij kunnen de materialen voor u

laten verwerken voor toepassingen in hoge temperatuur, extreem hoge temperatuur, lage

temperatuur en in exotische materialen zoals Q&T-staal, duplexstaal en super-duplexstaal.

Niets is ons te gek! Steelfast is voor 

u het adres als het gaat om bouten, 

moeren, stangen, tapeinden, die 

gedraaid en/of gefreesd moeten 

worden. Ook hiervoor geldt “snelheid 

en kwaliteit” is ons onderscheidend 

vermogen. Wij zijn in staat om tot 

grote diameters producten met 

gerolde draad te leveren in

diverse materiaal- en draadsoorten 

(UNC, UNF, BSW, BSF, NPTF, G”, BA  

en trapezium). Eventueel voorzien van 

een certificaat volgens norm:

* EN/ISO 10204-3.1 of 3.2.

* PED97/23EC, PED 2014/68/EU

* AD2000, NACE

Op het gebied van warm smeedwerk

kunnen wij u ook adviseren door

jarenlange expertise.

MAAKWERK

Hittebestendige en 
exotische fasteners

Wij kunnen de volgende materialen voor u laten bewerken:

 Q&T-staal

 1.7725 (42CrMo4), 1.7227 (42CrMoS4), 1.6580 (30CrNiMo8)

 Hittebestendig en extreem hittebestendig staal

 1.1181, 1.7218, 1.7709, 1.7711, 1.4923, 1.4986, 2.4952

 Laag-temperatuurbestendig staal

 1.5680 (KB), 1.7219 (KA), 1.6909

 Heat-resistance staal en nickel alloys 

 (in acc. with EN 10095)

 1.4713, 1.4828, 1.4841, 2.4816, 2.4851, 2.4856, 2.4951

 Roestvast- en zuurbestendig staal

 1.4541, 1.4401, 1.4571, 1.4057, 1.4529, 1.4539

 Hoog corrosiewerend nickel-materiaal

 2.4375, 2.4602, 2.4610, 2.4952, 1.4547

 Duplex- en super-duplex-staal

 1.4410, 1.4460 (AIS 329), 1.4462, 1.4501

 Amerikaanse materialen

 In overeenstemming met ASTM, ASME, ANSI, NACE,

 ASTM A182 (F50/F51/F52/F53/F54/F55/F56/F57)

 ASTM A193 (B5/B6/B7/B7M/B16/B8/B8T/B8M/B8C),

 ASTM A194 (2H/2HM/3/4/6/7/8/8T/8M/8F/8C),

 ASTM A320 (L7/L7M/B8/B8T/B8M/B8C),  

 ASTM A453 (660),

 ASTM F468, ASTM B637, ASTM B446

Deels ook bekend onder:

Duplex® , Superduplex®, Hastelloy®, Inconel®, Monel®, Nitronic®, 

Ferralium® en Carpenter®.
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