Galgenveld 5

Wij denken in oplossingen,
niet in problemen

7631 BS Ootmarsum
info@zeelenbergmetaal.nl

Staalconstructies
voor bouw,
industrie en
particulier
• Constructies voor bedrijfshallen,
kantoren & woningen
• Stalen deuren en kozijnen
• Leidingbruggen, bordessen en
frames voor de industrie

0541-295034

• Trappen en hekwerken

zeelenbergmetaal.nl

“

Over ons bedrijf, onze visie
en wat we doen

Oneindige
mogelijkheden
maken het vak

Kom d’r in, de koffie
steet kloar!
Kwaliteit en vakmanschap
staan bij ons voorop. Ons
team is klein (nou ja grote
kearl’s) en bestaat uit
vakmensen die gaan voor
tevreden klanten. Er is
immers geen betere
reclame dan een blije klant.
Kom gerust eens binnenlopen aan de Galgenveld 5,
de koffie staat klaar!

Bij Zeelenberg Metaal denken
we in oplossingen. Voor elk
probleem vinden wij een
oplossing. Zeelenberg Metaal is
gespecialiseerd in staalconstructies, stalen trappen,
deuren en kozijnen.
We staan bekend als een partner
voor onze klanten die meedenkt
en verder kijkt wanneer dat nodig
is. Of dit nou gaat om een staalconstructie die niet standaard is
of om een stalen deur die volledig naar wens van de klant wordt
ontworpen.
Niets is ons te gek. Oneindige
mogelijkheden maken het vak!
Zeelenberg Metaal heeft een eigen
lascoördinator en is gecertificeerd
volgens NEN 1090-1 Norm.
Alle constructies worden voorzien
van een CE certificaat.

De trend;
industrieel wonen
Bij ons ben je aan het juiste adres voor meubels, deuren en trappen naar
eigen wens of ontwerp.

• Voor deuren, kozijnen en andere toepassingen

Geen opdracht is ons
te groot óf te klein

zeelenbergmetaal.nl

Stalen deuren; verschillende
soorten en maten

Leidingbruggen,
bordessen en
frames
Voor de industriële sector leveren en monteren we frames,
bordessen en trappen.

Puien met glas gezet in
stopverf en handgeschilderd
voor een authentieke uitstraling óf deuren met stalen
glaslatten en een poedercoating in elk gewenste kleur.
Van schuifdeur tot taatsdeur
of deur met stalen kozijn, de
mogelijkheden zijn eindeloos.

Staalconstructies

“

Sfeervol, klassiek of
strak industrieel

Van kapschuur tot bedrijfshal. We denken mee van tekentafel tot
oplevering.

Kwaliteit en vakmanschap
oet Twente

Sfeervol, klassiek of
strak industrieel

zeelenbergmetaal.nl

De mogelijkheden; voor thuis
of in je bedrijfspand
Stalen trappen
en hekwerken
Trappen, hekwerken en leuningen van landelijk tot modern, geschikt
voor elk interieur of kantoor. Stalen trappen voor industrieel gebruik in
bedrijfshallen. Vraag ons naar de mogelijkheden, we denken graag met
je mee.

• Voor bedrijfshallen, kantoren en woningen

Klassiek, modern of
functioneel
Een trap volledig naar
wens, passend in jouw
interieur voorzien van
bijvoorbeeld houten treden
of een functionele trap voor
in een bedrijfshal. Van
zwevende trap tot wenteltrap, oneindige mogelijkheden maken het vak.

