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Oog voor detail

Als specialist in
leidingsystemen
denken we graag
met u mee.
Voor elk vraagstuk
hebben wij een
passende oplossing.

Onze klanten zijn actief in installatietechniek scheepsbouw leidingbouw

grond-, weg- en waterbouw constructiebouw apparaten- en panelenbouw
milieutechniek

landbouwtechniek

Werken met sterke merken
Goed materiaal is het halve werk.

takken van industrie. De kwaliteit van onze

De Leidinggroothandel levert daarom bij

producten en het uitgebreide assortiment

voorkeur producten van A-merken. Merken

zijn voor onze klanten belangrijke redenen

die zich hebben bewezen op kwaliteit en

om ook hun volgende bestelling bij ons te

betrouwbaarheid. Producten waar wij goede

plaatsen. Hieronder ziet u een overzicht van

ervaringen mee hebben.

de productgroepen waarin de producten zijn

Als leverancier van een zeer breed én diep

ondergebracht. Wilt u meer details?

assortiment levert De Leidinggroothandel

Kijk dan op www.deleidinggroothandel.nl

inmiddels jarenlang aan bedrijven in alle

voor onze online catalogus.

Technische kunststof
leidingsystemen

Koperen, stalen en RVS
leidingsystemen

Meet- en regeltechniek

PVC-U, PVC-C, HDPE, LDPE,
PPH, ABS, PB, Girair en meer ...

Kogel- en schuifafsluiters,
draad- en persfittingen en meer ...

Geotextielen en
Infiltratiesystemen

Lijnafwatering en
drainage

O/B- en vetafscheiders
en pompputten

PP en PVC infiltratieboxen en
-buizen, wegenbouwdoek en meer ...

ACO lijngoten en roosters, PE,
PP en PVC drainage en meer ...

ACO olie/benzine- en vetafscheiders,
perspompputten en meer ...

Flow- en debietmeters,
water- en gasmeters en meer ...

Voor elk vraagstuk ...

persoonlijk
advies

Pompen en slangen

ontwerp en
calculatie

ruim assortiment
A-merken

Hemelwaterafvoer
met volvulling

Binnen- en
buitenriolering

Akasison volvullingssysteem,
calculatie en meer ...

PVC, PP en PE buizen,
hulpstukken, putten en meer ...

Bevestigingsmaterialen

Brandpreventie

Aardwarmtesystemen

Lijmen, reinigingsmiddelen,
beugels, buisklemmen en meer ...

Haspelkasten, brandblussers,
droge blusleiding en meer ...

Warmtepompen, verdelers,
aardwarmtekorven en meer ...

Vuil- en dompelpompen, wateren chemicaliënslangen en meer ...

Wij gaan verder
Advies De Leidinggroothandel is specialist

Scholing Het aanleggen en verwerken van

op het gebied van leidingsystemen.

leidingsystemen is vakwerk. Vakwerk dat aan

Als klant maakt u gebruik van onze kennis en

veranderingen onderhevig is. Het is voor het

praktijkervaring. Vaak is de oplossing voor uw

uitoefenen van uw vak noodzakelijk om op de

vraagstuk eenvoudiger dan u denkt. Maar ook

hoogte te blijven van deze veranderingen.

bij complexe leidingsystemen zorgen wij ervoor

In onze eigen opleidingsruimtes verzorgen wij

dat u geen detail over het hoofd ziet. Bij ons

cursussen waarbij onze specialisten uw kennis

kunt u altijd rekenen op vakkundig advies.

bijspijkeren, zodat deze altijd up-to-date is.

Prefabricage In onze beide vestigingen

Levering Levertijden worden altijd met u af-

beschikken wij over uitgebreide mogelijkheden

gestemd. Op die manier bent u ervan verzekerd

om prefab-werk voor u uit te voeren. Ook de

dat u de producten ontvangt op het moment

bijbehorende CAD tekeningen kunnen wij

dat het u het beste uitkomt. Meestal kunnen

verzorgen. Bij prefab werk kunt u denken aan:

wij een order de dag na bestelling leveren. De

PVC, PE en PP afvoersystemen. Door ons prefab

Leidinggroothandel beschikt over eigen trans-

werk te laten verzorgen haalt u tijdsdruk van

portmiddelen. Hiermee hebben we volledige

uw project én u weet zeker dat het goed komt.

controle over een tijdige en correcte levering.

... een passende oplossing.

prefabricage
indien gewenst

levering op het
juiste moment

distributie in
eigen beheer

Wilt u ook een leidinggroothandel met oog voor detail?
Bel De Leidinggroothandel: Hoogezand (0598) 390 877 of Haaksbergen (053) 572 22 68.
Of kijk voor meer informatie op www.deleidinggroothandel.nl
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