Jaargang 1, editie 1

Bouwen met buizen:
een “staaltje” kunst !

Saey heeft een grote capaciteit om buizen/kokers te
verzagen of met één van hun
buislasers te versnijden. De
medewerkers van Saey zijn
dagelijks op pad om staal-

constructeurs te overtuigen
om meer met buizen/kokers
te werken. Projecten met stalen
buizen ogen meestal heel mooi
en halen daarom niet zelden uitgebreid de pers. Dit was ook het
geval voor het project “les Vergers de la Plaine” in Chambourcy,
Frankrijk. Saey heeft meer dan
150 ton buizen (219 x 6 en 323 x
10) gelaserd met als resultaat een
“kunstwerk”. Bij Saey is men trots
hieraan meegewerkt te hebben.

Nieuw Stadion in Nice (F)
SAEY bouwt mee aan de indrukwekkende dakstructuur
van het nieuwe voetbalstadion van de Franse voetbalclub
Nice. Op de grote buislasers (tot
diameter 610 mm) van het SAEY
TUBE LASER CENTER zal bijna
2000 ton staal verwerkt worden.

De eerste buizen rollen ondertussen binnen in de magazijnen
in Heule en Kuurne. Een sterk
staaltje logistiek is nodig om alles
in goede banen te leiden. Meer
hierover in de komende edities
van STEEL EXPRESS ®
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Geen last van spanning… Nieuwe medewerker op
de rooster(s)

Een uitstekend voorbeeld uit de
kachelindustrie. De gelaserde
platen maken 1 perfect horizontaal vlak voor het bovendeksel

Het succes van de SAEY
kwaliteitsstaalplaten LASERFORM STRETCH® neemt toe.
Vooral bij toepassingen waar de
minste vervorming na het lasersnijden uit den boze is, worden deze
platen ingezet, en met succes…!
Laserform Stretch® is eveneens verkrijgbaar in hogere vloeigrenzen.
Bovendien kunnen de platen afgerold worden op specifieke lengtes.

Als kersvers technischcommercieel medewerker bij SAEY gaat Fernand Moerman, met
jarenlange ervaring in
de bouwsector, de uitdaging aan om de verJukeboxmuseum
koop van ROOSTERS
te Menen
op zich te nemen.
De grote voorraad bij SAEY in standaardafmetingen, een uitstekende
prijs/kwaliteit verhouding en uiterst concurrentiële voorwaarden voor
speciale afmetingen op projecten kunnen van zijn uitdaging alleen maar
een succes maken.

Product in de kijker: KOUDGEROLDE PROFIELEN
De koudgerolde profielen zijn
één van de grootste troeven van
het SAEY- gamma. Met meer dan
100 verschillende afmetingen in
voorraad kan SAEY ongetwijfeld
snel aan klantenbehoeftes beantwoorden.
De L en U profielen worden bij
SAEY gestockeerd in lengtes van
6, 7 en 7,5 meter. Speciale lengtes

en afmetingen biedt SAEY ook
aan op relatief korte termijn met
bescheiden minimumhoeveelheden. Ook C en Z profielen
behoren tot de mogelijkheden.

NIEUW : mogelijk om deze
koudgerolde profielen op de
laser te snijden
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