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Duitse topkwaliteit.
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Kwaliteitsproducten waar we trots op zijn
Meer dan 125 jaar produceert ons Duitse moederbedrijf Schroeder instortvoorzieningen van hoge kwaliteit. Bij Schroeder
Nederland zijn we er dus trots op dat we deze kwaliteitsproducten mogen aanbieden in de Benelux. Schroeder Duitsland
voldoet aan de kenmerken die je zo vaak bij familiebedrijven ziet; korte lijnen, snel schakelen en snel beslissen.
Kortom; een fijn bedrijf om mee samen te werken. Daar komt nog bij dat u Duitse topproducten krijgt die hun toepasbaarheid
in de praktijk ruimschoots hebben bewezen.

Productieprocessen in eigen huis

Vakmanschap

Omdat wij ankers en doorkoppelsystemen op voorraad hebben,

Het denkwerk over het geschiktste anker of doorkoppelsysteem

kunt u rekenen op een snelle levering. Heeft u draadeinden of

voor uw project, nemen we graag van u over. Bij Schroeder

doorkoppelsystemen nodig met een afwijkende maatvoering?

Duitsland werken mensen die al meer dan 40 jaar in dit vak zitten.

Ook dan leveren we snel. In onze productiehal (450 m ) wordt

Daardoor is het vakmanschap en de kennis enorm. Doe daar uw

gebogen, gelast en gezaagd en zo maken we de producten op de

voordeel mee.

2

lengte die u nodig heeft.

Team Nederland

Schroeder bedient de volgende sectoren:
•

Civiele bouw en weg- en waterbouw

•

Prefab betonindustrie

Meedenken

Het Nederlandse team bestaat uit Luc Ratering en Sabrina Bunzel.

•

Gebouwinstallaties

Heeft u iets speciaals nodig? Betrek ons dan tijdig bij uw project.

Schroeder Nederland staat middenin de samenleving en neemt

•

Railbouw

Zo profiteert u optimaal van de technische en creatieve kennis van

zijn verantwoordelijkheid. Zo bieden we onze medewerkers een

•

Utiliteitsbouw

ons én van onze Duitse collega’s. Als wij het niet weten, overleggen

uitdagende werkomgeving, waarin zij zich naar vermogen kunnen

we met de mensen van R&D in Neuenrade. Dat contact werkt snel

doorontwikkelen. Ook steunt Schroeder Ankers actief goede doelen.

•

Chemie

•

Staalbouw

•

Veiligheidsvoorzieningen

en goed.

Ontdek de ankers en bevestigingssystemen
van Schroeder:
•

Meer dan 100 jaar kennis en vakmanschap

•

Innovatief en beproefd

•

Maatwerk mogelijk

•

Flexibel en snel

•

Tot corrosieklasse 4

Onze certificeringen:
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Monster aanvraag
Wilt u meer weten over onze producten of wilt u een monster
ontvangen zodat u de kwaliteit en duurzaamheid zelf kunt
beoordelen? Neem dan gerust contact met ons op.

Betonwapening

Bel: +31 (0) 315 65 17 06

Onze kwaliteitsproducten
Betonwapening
-

Doorkoppelankers

-

Ankerbouten

-

Stekkenbakken

-

Ponswapening

Bevestigingssystemen

Bevestigingssystemen
-

SL 20 Bevestigingsankers

-

Schroefhulzen

-

RS Ankerbouten

-

Ankerrails

-

Montagerails

Transportankers

Transportankers
-

Hijsvoorzieningen

-

Transportankers

-

Kogelkopankers

Chemische verankering
-

RS Ankerbouten

-

Injectiemortel

-

Ankerstangen

-

Doorsteekankers

Chemische verankering

Bekistingsmaterialen
-

Centermaterialen

-

Bekistingsaccessoires

Bekistingsmaterialen

materiaal
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Hoge kwaliteit

Sluiskiltunnel - Van Gent naar Terneuzen

Om ook in de toekomst de hoge kwaliteitsstandaard te

Projecten

kunnen garanderen, blijft Schroeder zoeken naar opties
om de organisatie en de producten te verbeteren.

Het denkwerk over het geschiktste anker of doorkoppel-

Elke productverandering die gerealiseerd wordt, betekent

systeem nemen wij graag van u over. Dat vinden we juist zo leuk

een verbetering.

aan onze ‘handel’. Het vakmanschap en de kennis bij het
Nederlandse en Duitse team is groot. Maak daar gebruik van!
Onze doorkoppel- en bevestigingssystemen hebben een bijdrage
geleverd bij het tot stand komen van de prachtigste bouwwerken.

Steeds beter
• De eigen R&D afdeling in Duitsland ontwikkelt en
verbetert de hoogwaardige ankers, doorkoppelsystemen

Wij helpen u graag met oplossingen

en accessoires.

Zoekt u een leverancier van hoogwaardige ankers, doorkoppelsystemen en/of accessoires? Bij Schroeder koopt u uitsluitend

• Goed luisteren naar klanten en het creëren van nieuwe
samenwerkingsverbanden leidt tot nieuwe en duurzame

kwaliteitsproducten van Duitse oorsprong die hun duurzaamheid
Friction welding

en toepasbaarheid in de praktijk ruimschoots hebben bewezen.

producten.

Neem gerust contact op!

• Schroeder heeft verschillende patenten op zijn naam staan.
Stiftlassen

MIG/MAG-lassen
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Filosofie

T: +31 (0) 315 65 17 06

Schroeder staat voor langetermijndenken en -handelen, continuïteit

F: +31 (0) 315 65 29 31

in waarden en doelen, samenwerken als partners met klanten en

E: info@schroeder-ankers.nl

leveranciers en richt zich op de medewerkers.

Kwaliteit beoordelen?
Wilt u de zelf de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten
testen? Vraag dan een monster aan. Bel +31 (0) 315 65 17 06.
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