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SAEY SCOORT
OP HET EK

SAEY KIEST BEWUST VOOR
CO2 NEUTRALITEIT
ONZE GESTREKTE LASERFORM PLATEN
WORDEN VOLLEDIG CO2 NEUTRAAL AFGEROLD
Verminder samen
met ons uw
ecologische voetafdruk

SCOPE 1&2

Kiezen voor de Laserform laserplaten is synoniem aan kiezen
voor kwaliteit.
Vanaf nu voegen wij daar nog een extra motivator aan toe. Alle
gestrekte Laserform platen worden volledig CO2 neutraal
afgerold !
Dit kon tot stand komen dankzij een grondige externe energieaudit
gevolgd door een resem energiebesparende maatregelen en
aangevuld met de aankoop van CO2 credits. Hiermee wordt een
project in Kenia ondersteund om ontbossing te bestrijden. Onze
investering is weliswaar een druppel op een hete plaat maar wij
zijn er rotsvast van overtuigd, dat elke bijdrage een positieve
invloed heeft op ons klimaat.

INDEX: HET PERFECTE
MERK VOOR EEN STEVIGE
VERANKERING
SAEY is reeds geruime tijd exclusief
verdeler van Index, producent van
betonschroeven, doorsteekankers en
chemische ankers.
Alles is uniform verpakt, CE(ETA)
gekeurd en uit voorraad leverbaar.
Momenteel
hebben
wij
uiterst
interessante voorwaarden voor een
eerste proefbestelling.
Contacteer ons snel en overtuig uzelf!

PRODUCT IN DE KIJKER

Het EK voetbal in Frankrijk is gestart en onze nationale ploeg
zal er ongetwijfeld schitteren als nooit voorheen. Wij volgen
de wedstrijden van de Belgen alvast met extra aandacht want
er wordt onder meer gespeeld in Nice en Bordeaux. Dit zijn
de twee voetbaltempels waar wij een vrij belangrijke bijdrage
leverden voor de stalen buisconstructies (leveren van buizen/
kokers en buislaserwerk).
SAEY stond in beide projecten garant voor een nagenoeg foutloos
parcours en profileert zich hiermee als ervaren en betrouwbaar
partner voor uitdagende projecten met stalen buizen.

ONS STAAL STAAT ER AL
NU NOG ONS ELFTAL !

RIENO DESTOOP
WORDT SALES DIRECTOR BIJ SAEY
Begin mei startte Rieno Destoop als Sales Director bij de firma
Saey. Zijn roots liggen in de metaalwereld, waar hij 17 jaar in
de branche van de verspaningsmachines en tooling werkte. We
heten Rieno van harte welkom en wensen hem veel succes!
Rieno : “Ik zie een gedreven en
dynamisch team, waar ik met veel
plezier deel van wil uitmaken. Met deze
ervaren ploeg wil ik de beste proactieve
oplossingen aanbieden aan een breed
gamma van klanten, met een grote
nadruk op service en toegevoegde
waarde, om zo nog meer de ‘one-stop
shop’ van kwaliteitsstaal te zijn.”

NEW

SAEY
EXCELL platen zijn gloednieuw in ons assortiment en
bieden u alle voordelen van de
platen maar onderscheiden zich door:
- een extreem dunne en homogene walshuid
- een walshuid met een nog betere hechting
- een schitterende visuele oppervlaktekwaliteit
Drie belangrijke eigenschappen die ervoor zorgen dat u de platen optimaal kunt verwerken
en dat uw produktiekosten dalen. Wenst u een proeforder te plaatsen of bekomt u graag
wat meer informatie? Contacteer ons!
EXCELL is uit voorraad beschikbaar in S235 (diktes 12, 15 en 20 mm) en in
S355 (diktes 15 en 20) telkens in formaat 1500 x 3000. Uiteraard zijn andere formaten en
diktes ook verkrijgbaar met fabriekstermijn.

Industrielaan 4 I B-8501 Kortrijk-Heule, België I T. +32 (0)56 35 42 42 I F. +32 (0)56 35 64 31
info@saeysteel.com I www.saeysteel.com

