
ST I G T E R STA A L  A L  M E E R  DA N  5 5  J A A R  E E N  B E G R I P  I N  D E  M A R I T I E M E  E N  O F F S H O R E M A R K T



STIGTERSTAAL IS EEN BEGRIP IN DE SCHEEPSBOUW- EN OFFSHOREWERELD. SCHEEPSBOUWERS, 

REPARATIEWERVEN EN OFFSHORE FABRICATORS UIT BINNEN -  EN BUITENLAND BETREKKEN AL MEER 

DAN 55 JAAR HUN GECERTIFICEERD STAAL BIJ  DE ONAFHANKELIJKE LEVERANCIER STIGTERSTAAL .

ONTDEK DE MEERWAARDE VAN STIGTERSTAAL

4 0 . 0 0 0  T O N  V O O R R A A D



WAAROM STIGTERSTAAL?

• een grote voorraad met een diep en breed 

 assortiment, waardoor we in elke marktsituatie 

 direct kunnen leveren

• zorgvuldige orderverwerking en orderbegeleiding   

 dankzij een optimaal gebruik van moderne   

 automatiseringssystemen

• gedreven en ervaren medewerkers die zich maximaal  

 inzetten voor het belang van onze klanten

• korte communicatielijnen, zowel intern als richting 

 de klant

Al meer dan een halve eeuw is Stigterstaal een 

gerenommeerd en onafhankelijk voorraadhoudend bedrijf 

in scheepsbouw- en offshorestaal. Sinds de oprichting 

in 1956 heeft Stigterstaal zich ontwikkeld tot een 

toonaangevende leverancier van staal en aanverwante 

diensten voor de scheepsbouw- en offshore-industrie. 

Dankzij een diepe en brede voorraad in combinatie met 

onze klantgerichte werkwijze geniet Stigterstaal een 

goede reputatie in Nederland en ver daarbuiten. 

TO O N A A N G E V E N D  I N  N E D E R L A N D  E N  V E R  DA A R B U I T E N



• voor de eventuele opstart van een project en/of 

 ontwerpverandering altijd de beschikbaarheid van 

 40.000 ton voorraad

• nauwe samenwerking met bekende en betrouwbare 

 fabrieken - korte en betrouwbare levertijden, 

 acceptabele prijzen en afmetingen ‘op maat’

• just-in-time-leveringen dankzij onze grote 

 opslagcapaciteit

• korte communicatielijnen

• gegarandeerde traceerbaarheid door juiste procedures 

 en behandeling en aanlevering 3.2-certifi catie

• inzicht in orderstatus

Door haar ruime ervaring is Stigterstaal goed ingespeeld 

op de veeleisendheid van scheepsbouwers. Er zijn veel ge-

specialiseerde werven met een breed scala aan opdrach-

ten, met elk zijn eigen specifi eke wensen en eisen. Door de 

nauwe samenwerking met bekende en betrouwbare staal-

fabrieken heeft Stigterstaal de mogelijkheid om hierop in 

te spelen en de benodigde specifi caties tegen gunstige 

condities te leveren. In zulke gevallen bewijst zich de meer-

waarde van een voorraadhoudend handelsbedrijf dat snel 

kan leveren volgens elke gewenste specifi catie. 

SCHEEPSBOUW

EEN ONAFHANKELIJKE KOERS  |  Stigterstaal vaart als marktleider een eigen koers als voorraadhoudend staalleverancier en is gewend de gebaande wegen 

te verlaten. We richten ons op orders met afwijkende specificaties, waarbij het bovendien aankomt op een snelle levering. Dankzij onze royale handelsvoorraad 

in een grote variëteit aan afmetingen is dat geen enkel probleem. In onze overdekte magazijnen vlakbij Rotterdam ligt permanent zo’n 40.000 ton staal voor de 

bouw, ombouw, renovatie en reparatie van schepen, en offshoreconstructies.

HET BEGINT MET GOED EN TIJDIG LUISTEREN  |  Vanzelfsprekend houden we de ontwikkelingen op de internationale markt goed in de gaten. Daarbij laten we ons 

vooral leiden door de wensen en behoeften van onze klanten. Welke materialen zijn er nodig, met welke specificaties? Waar moet de order worden geleverd en op welke 

termijn: morgen of over drie maanden? En ook belangrijk: hoe moet de levering plaatsvinden? Uit ervaring weten we dat goed en tijdig luisteren de basis vormt van een 

succesvol uitgevoerde opdracht. De mensen van onze verkoopafdeling investeren daarom in een duurzame relatie met onze klanten. We hechten aan plezierige contacten en 

korte communicatielijnen. Niet voor niets bezoeken we wereldwijd onze klanten.

G O E D  I N G E S P E E L D  O P  E I S E N  VA N  S C H E E P S B O U W E R S



SCHEEPSREPARATIE

VAKMANSCHAP EN EEN HOOG SERVICENIVEAU  |  De medewerkers van Stigterstaal delen het kwaliteitsbewustzijn van onze klanten. Vakmanschap en een 

hoog serviceniveau staan bij ons hoog in het vaandel. Het voortdurend anticiperen op trends en veranderingen in de markt, vaak in combinatie met hogere eisen 

van onze afnemers, maakt daar onlosmakelijk deel vanuit. We houden hierbij vast aan de onafhankelijkheid en continuïteit die een authentiek familiebedrijf 

kenmerken. 

INZICHT IN DE ORDERSTATUS  |  Supplychainmanagement is bij Stigterstaal gemeengoed. Met het nauwgezet volgen van het interne logistieke proces komen 

we tegemoet aan de wens van onze klanten om op de hoogte te blijven van de orderstatus. Zo berichten we u via een vooraankondiging, voorzien van alle spe-

cificaties, exact over het moment waarop uw order wordt afgeleverd. U weet precies waar u aan toe bent, zodat u niet voor verrassingen komt te staan en ook 

orders met een scherpe planning kunt verwerken.

• vaste brede en diepe voorraad van 40.000 ton

• snelle levertijden inclusief eventueel stralen SA 2,5 

 en conserveren

• modern certifi catenmanagementsysteem: 

 3.2-certifi caten kunnen voor afl evering van het 

 materiaal geleverd worden

• nauwe contacten met alle IACS-leden: snelle 

 omcertifi cering dus snelle levering

• facilitering additionele testen en snijwerk

• korte communicatielijnen

• door gunstige ligging en kennis van alle 

 transportmodaliteiten snelle leveringen 

 op locatie wereldwijd

Een snelle levertijd is voor scheepsreparatiebedrijven 

cruciaal. Zelfs gisteren is vaak nog te laat. Een leverancier 

die de gewenste materialen op voorraad heeft liggen 

en snel de gewenste bewerking kan uitvoeren is voor 

reparatiewerven goud waard. Hier toont zich het voordeel 

van Stigterstaal als voorraadhoudende staalleverancier die 

gewend is snel te moeten leveren. 

G R O T E  V O O R R A A D,  KO R T E  L E V E R T I J D E N



OFFSHORE

De offshoremarkt is voortdurend in beweging en kenmerkt 

zich door een grote variëteit aan constructies met 

een hoogwaardige technologie. Specifi caties voor de 

offshoremarkt moeten vaak aan de hoogste eisen voldoen.

Omdat offshoreconstructies blootstaan aan dynamische 

krachten, zoals zware golfslag, moeten ze bestand zijn 

tegen zware (elastische) krachten. Maar ook de aard van 

de zeebodem, corrosie en arctische temperaturen hebben 

hun invloed op metaalmoeheid. Als ergens de snelle 

levering en een punctuele naleving van de afspraken met 

de klant nauw luisteren, is het wel de offshoremarkt. Juist 

dit zijn zaken waar Stigterstaal zich al decennialang in 

onderscheidt.

• brede en diepe voorraad van 40.000 ton

• groot en gevarieerd assortiment van DH36 en 

 EH36 (4 - 200 mm)

KWALITEIT EN CERTIFICERING  |  Vanzelfsprekend voldoen al onze producten aan de geldende scheepsbouw- en offshorenormen, respectievelijk EN10025 

en EN10225. Gerenommeerde certificeringsbureaus, zoals DNV, ABS, LR en GL, komen vrijwel dagelijks bij Stigterstaal over de vloer voor verschillende 

overstempelactiviteiten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de medewerkers van onze eigen certificatieafdeling. Indien nodig worden de materialen naar de 

schema’s van een ander klassebureau omgezet en aanvullende tests uitgevoerd, zoals trekproeven, kerfslagtesten, Z-testen en ultrasoon onderzoek.

AANVULLENDE DIENSTEN  |  Naast het testen van materialen levert Stigterstaal diverse aanvullende diensten, zoals stralen en verven. In samenwerking 

met gespecialiseerde bedrijven verzorgen we ook het snijwerk en het rondwalsen van buizen. Mede dankzij de systeemintegratie met onze leveranciers kunnen 

we de kwaliteit in materiaal en levering waarborgen. De administratieve afhandeling van onze orders gebeurt stipt en nauwgezet. Ook hieruit blijken de 

gedrevenheid en kwaliteitszin van onze medewerkers.

• offshoreplaten volgens EN 10225/Norsok, 

 o.a. S355G10+M/N+Z35 inclusief DNV/LR (8 - 150 mm) 

 en S460G2+M inclusief DNV/LR (20 - 80 mm)

• levering van complementaire project gerelateerde 

 materialen, zoals balken en HP’s volgens 

 offshorenormen

• faciliteren van fabricage van buizen met 

 buitensporige maten

• snelle levering op locatie door goede samenwerking 

 internationale transportbedrijven

• korte communicatielijnen

• zorgvuldige orderverwerking, van invoer tot uitlevering

• modern en geautomatiseerd voorraadbeheer met 

 strenge in- en uitvoercontrole

• inzicht in orderstatus tot en met facturatie

• gegarandeerde traceerbaarheid door juiste procedures 

 en behandeling en aanlevering 3.2-certifi catie

O N D E R S C H E I D  D O O R  K WA L I T E I T



• breed en diep assortiment van dunne band- en 

 quartoplaten in de range van 4 tot 12 mm  

• speciaal geselecteerde dunne en vlakke platen van 

 4, 5, 6 en 7 mm in o.a. 12000 x 2000/2500 en 3000 mm 

 van Europese fabrikanten

• materiaal eventueel te leveren met nauwere toleranties  

 op de diktes en minimale spanning

• project gerelateerde ‘sourcing’ van complementaire 

 materialen (aluminium, rvs)

• kleine maten Hollandprofi el 60 x 5, 60 x 6 enz.

• korte communicatielijnen

• gegarandeerde traceerbaarheid door juiste procedures 

 en behandeling en aanlevering 3.2-certifi catie

GUNSTIGE LOCATIE IN MIDDEN-NEDERLAND  |  Stigterstaal is gunstig gelegen aan vaar- en autowegen in Midden-Nederland. De belangrijke snelwegen zijn 

voor ons goed bereikbaar voor leveringen over de weg. Met een eigen haven aan de Merwede zijn vervoer over de binnenwateren en zeetransporten eveneens 

gunstig te regelen. De belangrijke zeehavens Rotterdam en Antwerpen liggen in onze omgeving. Vanzelfsprekend regelen we voor u ook de vereiste export- en 

douanedocumenten.

SNELLE SCHEPEN
& JACHTEN

De markt voor snelle schepen en jachten kenmerkt zich 

door vakmanschap van een zeer hoog niveau. Bij elk 

onderdeel van ontwerp, engineering en constructie 

streven de bouwers naar een perfecte kwaliteit. Het 

gewenste eindresultaat is alleen mogelijk als ook het staal 

aan de gewenste normen voldoet, met name op het punt 

van vlakheid. Ook deze materialen zitten in het standaard 

voorraadprogramma van Stigterstaal.

VA K M A N S C H A P  O P  H O O G  N I V E A U



SCHEEPSBOUWPLATEN
Grade A, DH36 en EH36 volgens EN 10025 met 3.2-certificaat
Diktes: Grade A 3 - 120 mm, DH36  4 - 60 mm, EH36  5 - 200 mm
Afmetingen: 6/8/10/12000 x 1,5/2/2,5/3000 mm

OFFSHOREPLATEN
S355G10+M/N+Z35 volgens EN 10225/Norsok Y20 met 3.2-certificaat
Diktes: 8 - 150 mm
Afmetingen: 10/12000 x 2500/3050 mm

S420/460G2+M volgens EN 10225/Norsok Y40 met 3.2-certificaat
Diktes: 20 - 80 mm
Afmetingen: 10/12000 x 2500/3000 mm

Andere kwaliteiten en maten op aanvraag.

NOORSE HOEK
Grade A, DH36 en EH36 volgens EN 10025 met 3.2-certificaat
Lengtes: 12000 mm

Afmetingen: 200 x 90 x 9 x 12 mm, 400 x 120 x 11,5 x 23 mm

HOLLANDPROFIELEN
Grade A, DH36 en EH36 volgens EN 10025 met 3.2-certificaat
Lengtes: 12000 mm

Afmetingen: 60 x 4 tot en met 430 x 17 mm

Offshoregrades S355G11 volgens EN 10225 met 3.2-certificaat
Lengtes: 12000 mm

Afmetingen: 60 x 5 tot en met 180 x 8 mm

PLAT, STRIP EN HOEK
Grade A, DH36 en EH36 met 3.2-certificaat
Lengtes: 6000 en 12000 mm

Afmetingen: plat en strip 25 - 500 mm, hoek 50 - 200 mm

BUISPROFIELEN
S355J2H en S420MH volgens EN 10219 
met 3.1-certificaat
Lengtes: onder/overlengtes en standaard 
handelslengtes 

Afmetingen: 
ronde buis diameter 101,6 tot en met 609,6 mm
rechthoekige buis 50 x 30 x 2 tot en met 600 x 400 x 20 mm
vierkante buis 50 x 50 x 4 tot en met 500 x 500 x 20 mm

diktes van 2 tot en met 20 mm

Andere en offshorekwaliteiten op aanvraag als onderdeel van totale specificatie scheepsbouw- en offshorestaal.

HALFROND 
Grade A volgens EN10025 met 3.2-certificaat
Lengtes: 6300 / 10000 / 12000 mm

Afmetingen: 30 x 15 - 127 x 25 mm
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Avelingen-Oost 5

4202 MN Gorinchem

Nederland

Postbus 72

4200 AB Gorinchem

Nederland

Tel.:  +31 (0) 183 633 788 

Fax.:  +31 (0) 183 633 427

sales@stigterstaal.nl

www.stigterstaal.nl

ST IGTERSTAAL STAAT VOOR een toegewijde, probleem-

oplossende, duurzame en complete leverancier van scheeps-

bouw- en offshorestaal. Ons doel is het aangaan van een 

langdurige relatie met onze klanten op basis van wederzijds 

vertrouwen.


