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Here to support you
Uw betrouwbare partner in 
kabeldraagsystemen en -oplossingen



Kleinschalig 
en B E T R O K K E N

Als zelfstandige organisatie hebben wij een 
klein team van betrokken medewerkers 
die altijd klaar staan om u te ontzorgen. 

Met korte lijnen en vaste contactpersonen 
helpen wij u snel verder. Uw bestellingen 
plaatst u eenvoudig telefonisch, per mail 

of via onze website.

Oplossingen op maat: 
ruim 20 J A A R

kennis en ervaring

Met meer dan 20 jaar aan kennis en 
ervaring is Eurostrut een begrip in de 

markt. Loopt u tegen problemen aan en 
heeft u advies op maat nodig? Geen 

probleem. Wij bieden voor iedere uitdaging 
een oplossing op maat.

Daarom Eurostrut
Eurostrut produceert en verkoopt kabeldraag- en strut montagesystemen te gebruiken in veeleisende 
omgevingen. Wij leveren aan installatiebedrijven en andere technisch georiënteerde bedrijven. Onze 
producten vinden hun toepassing in markten als offshore, chemie, petrochemie, zware industrie, 
energie- en warmtekrachtcentrales. Met meer dan 20 jaar aan kennis en ervaring adviseren wij u 
graag over de best passende oplossing voor uw project.

Eigen merk van 
H O G E K WA L I T E I T

Al onze producten voldoen aan de hoogste 
eisen en worden bij binnenkomst in ons 
magazijn in Schiedam onderworpen aan 

een uitgebreide inspectie. Waar nodig 
worden producten aangepast en bijgewerkt 
om aan onze eisen te voldoen. Producten 
uit onze eigen productlijn zijn daarnaast in 
zeer hoge mate thermisch verzinkt. Afhan-
kelijk van producttype wel 80 tot 160 ųm.

Snelle levering met 
E I G E N T R A N S P O RT 

S E R V I C E

Heeft u snel iets nodig? Dat is geen 
probleem. Met onze eigen transportservice 

bezorgen wij uw bestellingen snel en 
effi ciënt op iedere locatie. In overleg zelfs 

dezelfde dag nog!

Concurrerende 
P R I J S S T E L L I N G

Bij Eurostrut leveren en produceren we 
kabeldraagsystemen- en oplossingen 

van de beste kwaliteit tegen de scherpste 
prijzen. Met ons eigen merk haalt u hoge 
kwaliteit in huis tegen een concurrerende 

prijsstelling. Maar ook andere merken 
koopt u bij ons voordelig in. Vraag vandaag 

nog een offerte aan!

Uw TOTA A L 
L E V E R A N C I E R

met ruime voorraad

Wij zijn totaalleverancier van kabeldraag-
systemen- en oplossingen. Wij bieden een 
zeer compleet assortiment, van complete 

installaties, tot losse bevestigings- en 
montagematerialen. Met een ruime voor-
raad in ons magazijn in Schiedam kunnen 

wij in iedere behoefte voorzien.



Het gemak van 2ba
Voor installatiebedrijven en andere tech-
nisch geöriënteerde ondernemingen 
geldt, dat product-, prijs- en voorraad-
informatie steeds snel beschikbaar 
moet zijn om effi ciënt te kunnen 
opereren. De datapool van 2BA biedt 
hiervoor de oplossing. De producten van 
Eurostrut staan met alle bijbehorende 
informatie opgeslagen in het centrale 
artikelbestand van 2BA.

De belangrijkste voordelen van 2BA:
• Effi ciënter ontwerpen, calculeren en 

bestellen omdat alle product- en prijs-
informatie uit dezelfde bron komt.

• Data is direct beschikbaar via de meest 
toonaangevende ERP software pakket-
ten of eigen maatwerk systeem.

• U beschikt over uw eigen netto inkoop-
prijzen op basis van de overeengeko-
men inkoopcondities van Eurostrut.

ISO 9001
Kwaliteitsmanagement komt terug in 
alle processen binnen Eurostrut en zorgt 
ervoor dat wij deze goed beheersen en onze 
producten en diensten voldoend aan de be-
hoeften, eisen, wensen en specifi caties van 
onze klanten en andere belanghebbenden.

Het borgen van continue verbetering van 
kwaliteit is erg belangrijk voor onszelf en 
onze opdrachtgevers.

Kwaliteitsoplossingen voor uw sector
Eurostrut levert hoog belastbare kabeldraagsystemen in verschillende markten zoals de industrie, 
chemie, energie, infra, utiliteitsbouw, maritiem en offshore. Iedere markt, ieder segment, iedere 
klant heeft wensen en uitdagingen als het gaat om de doorvoer van energie en data. Van grote 
overspanningen en kabelgewichten tot grote temperatuurverschillen en vocht. Voor iedere behoefte 
en situatie heeft Eurostrut een passende oplossing.
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