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SIMPSON STRONG-TIE

SPECIAAL 
PRODUCT

Simpson Strong-Tie® kan voor u naast 
zijn standaardaanbod tevens producten 
op maat vervaardigen. Geniet zo van één 
gesprekspartner voor al uw projecten. 
Profiteer voor al uw behoeften van een dienst 
geleverd door specialisten en de kwaliteit van 
een erkend industrieel.

Talloze bouwondernemingen, architectenbureaus en aannemersbedrijven doen al een beroep op onze 
diensten voor de aanleg van scholen, gymnastiekzalen, stadions, openbare en privégebouwen.

Dus waarom zou u dat niet doen? 

NIET-
STANDAARD



Uw producten op maat  
U bedenkt, wij produceren!

Stuur uw aanvraag naar onze speciale dienst: +33 02 51 28 44 00 of via onze website: www.strongtie.eu

Van de schets…  
tot de levering  
op de bouwplaats
Van A tot Z beschikt u over één  
gesprekspartner voor uw behoeften  
aan speciale en standaardproducten  
geleverd op uw bouwplaats.  
Geniet zo van een globale  
begeleidende dienst  
voor het vervaardigen  
van uw producten.



Bekijk een montagevideo op www.strongtie.eu

Een unieke  
dienst

Met Simpson Strong–Tie geniet u van een team van specialisten en de kwaliteit van ons 
industrieel apparaat om aan de behoeften van uw projecten op maat te voldoen.  
Wij vervaardigen alle metalen niet-standaardverbindingen op basis van uw bouwplannen  
of -schetsen, zo nodig gevalideerd door een studiebureau.

Een dienst van specialisten...
De dienst ‘Speciaal’ bestaat uit een ingenieur en twee technici die u begeleiden bij de goede uitvoering van 
uw projecten. Welke ook uw behoeften zijn, wij voldoen aan uw eisen dankzij een specifieke productiedienst 
gebaseerd op de kwaliteit van ons industrieel apparaat.
Vertrouw op de deskundigheid en kwaliteit van Simpson Strong-Tie voor al uw behoeften aan ijzerwaren of 
ijzerbeslag tegen maakloon.

Op uw maat! 
De dienst maatproducten van Simpson Strong-Tie biedt u alom bekende voordelen:

• Kostenanalyse op plan of schets

• Aanpassingen aan de producten
Elk product kan worden geïdentificeerd met zijn eigen gegraveerde  
referentie.

• De beheersing van de productiemachines:
Het vervaardigen van de producten gebeurt door een specifieke  
productiedienst. 
 

- Lasersnijden (plat/buis) en plasmasnijden
- Trekpersen
- Ponsen
- Plooien
- Manueel TIG/MIG-lassen of met lasrobot
  voor grote reeksen

• De knowhow van gecertificeerde en gekwalificeerde lassers

• Het gebruik van gewone, speciale en rvs-staalsoorten 
De dikte kan gaan tot boven 20 mm

• De keuze van de afwerking van de producten
Verzinking, elektrolytische verzinking, bichromatering, epoxy,  
roestvrij, opzwellende verf, passiveerlaag (rvs)...

•  Het verstrekken van technische nota's en opvolgingsfiches  
van materiaal
Op verzoek kunnen we u technische nota's bezorgen over de te  
vervaardigen producten, alsook CCPU-opvolgingsfiches  
over het materiaal:
CCPU staat voor "Certificat de Contrôle du Produit en Usine"  
(controlecertificaat van het product in de fabriek).



Levering van de afgewerkte producten waar u wil,
in uw atelier of rechtstreeks op uw bouwplaats

In de eerste fasen van het project kan van gedachten 
worden gewisseld met de technici om uw vraag te verfijnen.

Aanmaak van productietekeningen

Validatie van de bestelling

Uitvoering van de economische analyse van 
het project en overhandiging van de offerte
In dit stadium maakt de speciale dienst een economische 
studie van het project en kan hij u tevens op verzoek 
een technische evaluatie bezorgen (ETC).

Ontvangst van de aanvraag van bestek met plan
Stuur uw aanvraag naar onze speciale dienst:
commercial@strongtie.eu
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1 Vervaardiging van de speciale producten5

Productiecontroles6

In elke fase van de vervaardiging van de speciale 
producten worden kwaliteitscontroles verricht.

Stuur uw aanvraag naar onze speciale dienst: +33 02 51 28 44 00 of via onze website: www.strongtie.eu



Levering van de afgewerkte producten waar u wil,
in uw atelier of rechtstreeks op uw bouwplaats

Wat is een speciaal product?
De speciale producten zijn het resultaat van een specifiek 
ontwerp. Ze zijn bestemd voor een specifieke bouwplaats, 
beantwoorden aan een niet-standaardbehoefte en worden 
vervaardigd in onze productie-eenheden.
Bijgevolg mogen niet-standaardproducten overeenkomstig 
de reglementering geen CE-markering dragen.

Speciale producten en gewijzigde producten:
De speciale producten worden door de klant ontworpen en door Simpson Strong-Tie vervaardigd volgens de specificaties van de klant. 
Simpson Strong-Tie kan geen aanbevelingen doen met betrekking tot de aanpassing van deze speciale producten voor het gebruik.
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 benodigde 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.

Mechanisch gelaste 
producent

Speciale  
plooien

Afwerkingen  
op verzoek

Stuur uw aanvraag naar onze speciale dienst: +33 02 51 28 44 00 of via onze website: www.strongtie.eu

Speciale producten en 
aangepaste producten



SIMPSON STRONG-TIE
Zac des Quatre Chemins
85400 Sainte Gemme La Plaine
FRANKRIJK
Tel.: + 33 2 51 28 44 00
Fax: + 33 2 51 28 44 01
commercial@strongtie.com
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Behoefte aan een 
speciaal product?

Bekijk een montagevideo op www.strongtie.eu

Kijk op onze web-site www.strongtie.eu

Talloze bouwondernemingen, architectenbureaus en aannemersbedrijven doen al een beroep op onze 
diensten voor de aanleg van scholen, gymnastiekzalen, stadions, openbare en privégebouwen.

Dus waarom zou u dat niet doen? 

... of neem rechtstreeks contact met ons op via +33 2 51 28 44 00
Onze dienst maatproducten zal uw project en de haalbaarheid ervan samen met u bestuderen.
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