
Prosteel Supply is gespecialiseerd 

in de productie en levering van 

industriële smeedproducten voor 

toepassingen in de machinebouw, 

marine, offshore, olie- en 

gasindustrie, etc.

SPECIALIST IN 
INDUSTRIËLE 

SMEEDPRODUCTEN

PROSTEELSUPPLY
WAT LEVEREN WIJ?

Veelgevraagde delen zijn ringen, dikwandige bussen en hulzen, 
blokken maar ook assen en stafmateriaal, zowel voorbewerkt als 
compleet bewerkt. Het productieproces staat bekend als vrij-vorm 
smeden en ringwalsen, maar ook matrijssmeden, koudvervormen, 
lassen en oppervlaktebehandelingen komen voor.

MEER DAN VAKKENNIS

Vanuit onze vakkennis van materialen en het smeedproces in 
het algemeen, kunnen we u ondersteunen bij uw aanvraag. Op 
basis van uw specificatie gaan wij voor u op zoek naar de meest 
geschikte productiefaciliteit die uw smeeddeel of -delen in de juiste 
kwaliteit, binnen de gestelde tijdslimiet en voor de juiste prijs kan 
leveren. De order ontvangen is een eerste stap, deze vervolgens 
technisch correct ingeven en blijven bewaken in het maakproces 
zien wij als onze taak. Net als het verzorgen van de eindcontrole of 
afname en de logistiek bij levering. 

RUIM 25 JAAR ERVARING 
MET IN EUROPA GESMEDE EN 
BEWERKTE PRODUCTEN.
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ringen hulzen schijven flenzenEen greep uit ons productaanbod:



MEER DAN 25 JAAR ERVARING IN DE SMEEDINDUSTRIE

Als voormalig onderdeel van een van Europa’s grootste smederijen, hebben de medewerkers van Prosteel Supply al sinds begin 
jaren ’80 ervaring met het leveren van smeedproducten in Nederland, België en Noorwegen. Vanuit ons kantoor in het Limburgse 
Echt leveren we kwalitatief hoogstaande smeedproducten van gerenommeerde producenten uit Europa. Sinds 2019 opereren 
we zelfstandig als Prosteel Supply met behoud van alle ervaring en knowhow van de afgelopen 25 jaar. Als geen ander weten 
wij daardoor het juiste smeedproduct tijdig en volgens de juiste specificaties aan u te leveren. Maak kennis met onze service en 
dienstverlening! Wij hebben onze werkwijze en specialisaties voor u op een rijtje gezet:

Heeft u een specifieke (aan)vraag? Wij maken graag een 
aanbieding gebaseerd op uw specificaties en wensen. 
Natuurlijk lichten we onze manier van werken graag 
persoonlijk aan u toe. Laat het leveren van hoogwaardige 
smeedproducten maar aan Prosteel Supply over!

 Bel direct naar
 + 31 (0)475 48 66 55 

 Stuur een e-mail naar
 info@prosteelsupply.com
 
 Kijk op onze website
 www.prosteelsupply.com 
 
Of maak een afspraak met een van onze medewerkers. 
Wij vertellen u graag meer.

PROSTEELSUPPLY

Meer dan 25 jaar ervaring met 
in Europa gesmede en bewerkte 
producten van kwalitatief 
hoogstaande partners.

We beschikken over een uitgebreide 
kennis van het productieproces en 
de gestelde eisen, maar hebben ook 
een groot netwerk van verschillende 
producenten en specialisten.

Het portfolio omvat kleinere en 
zeer grote producten, seriematig 
of enkelstuks. Onze klantenkring 
varieert van kleine machinefabrieken 
tot de grotere OEM’s.

Door jarenlange samenwerking binnen 
een van de grootste smederijen van 
Europa is alle benodigde kennis 
aanwezig van materialen, processen 
en de benodigde certificaten voor 
smeedwerk. Van onbewerkte 
ringen in standaard koolstofstaal tot 
complexe duplex delen in ‘subsea’ 
toepassingen voor de olie- en 
gasindustrie.

We zijn in staat om de juiste 
producent te vinden passend bij 
de gevraagde delen, gebaseerd op 
materiaalsoort, afmeting, gevraagde 
specificaties en gewenste levertijd.

Onze QA mensen bewaken de 
voortgang van de productie, doen 
zelfstandig audits of in combinatie 
met de klant en certificerende 
instanties. Zij doen de eindcontroles 
en zorgen voor een tijdige levering. 

Hiermee zijn we voor onze 
klanten een one-stop-shop: 
Eén aanspreekpunt voor diverse 
bewerkingen, processen en logistiek.

Bij grotere series kunnen wij in eigen 
huis voor u de opslag verzorgen 
voor levering op afroep binnen 
enkele dagen. Uw jaarvolume 
producten of halffabricaten wordt op 
peil gehouden bij elke levering.

Prosteel Supply bezit ruime kennis 
van alle gangbare specificaties 
(keuren) van afname instituten 
en grote spelers wereldwijd, 
bijvoorbeeld DNV, DIN, PED, BV, 
ABS, ASTM, ADW2000, Aramco, 
Norsok, etc.

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN 
OFFERTE BIJ ONS AAN!
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