


UW SUCCES IS ONZE PASSIE

U levert uw klanten producten die voldoen aan de hoogste eisen. Om dit continu waar  
te kunnen maken moet u kunnen vertrouwen op de kwaliteit van uw leveranciers. 
 
Drebes Buizen is hiervoor de juiste leverancier.
Bestellingen op het gebied van blanke naadloze en gelaste precisiebuizen, met nauwe 
toleranties, hoogwaardige kwaliteiten en constante eigenschappen worden met de 
grootste zorg door ons begeleid. Sinds 1969 leveren wij maatwerk door jarenlange 
ervaring en deskundigheid. Onze buizen worden verwerkt in hoogwaardige producten 
waaronder de automotive industrie, meubelindustrie, kantoormeubelen, beddenindustrie, 
winkelinrichting, metaaldraaierijen, apparatenbouw, machinebouw, transportband/
transportmiddelen, en vele anderen.

Drebes Buizen staat garant voor foutloze bewerkingen van gelaste- en naadloze preci-
siebuizen vervaardigd uit staal, verzinkt staal en RVS, van handelsbuis naar een complex 
component. 

ZAAGWERK VOOR AL UW PRECISIEBUIZEN IN ONS SERVICECENTER

Drebes Buizen beschikt over diverse zaagmachines.
In 2016 hebben wij de nieuwste Spontan zaagmachine aangekocht met unieke 
volautomatische bewerkingsmogelijkheden. Hierdoor kunnen wij voor u zagen en 
ontbramen: 
 
• Grote en kleine series zaagstukken
• Zaagsneden met zeer hoge zaagprecisie
• Buizen in diverse vormen en verschillende staalkwaliteiten

Wij kunnen precisiebuizen op een door u gewenste lengte zagen en/of verstekzagen 
met aan beide zijden ontbraamde geborstelde uiteinden.  De verpakking kan afhankelijk 
van de buizendiameters en aangepaste lengtes variëren. Graag ontvangen wij dan een 
tekening van de buis met de exacte lengte en bijbehorende lengtetolerantie.

Buizen volgens 
EN 10305-1 (DIN 2391) Naadloze precisiebuis 
EN 10305-2 (DIN 2393) Nagetrokken gelaste ronde precisiebuis
EN 10305-3 (DIN 2394) gelaste ronde precisiebuis
EN 10305-5 (DIN 2395) gelaste vierkante en rechthoekige precisiebuis
EN 10217-7   Gelaste RVS  stalen buis
EN 10216-5   Naadloze RVS stalen buis



WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Persoonlijke benadering en vertrouwen.
Iedere order wordt door ons persoonlijk met de grootste zorg en deskundigheid begeleid. 
Wij staan borg voor kwaliteit en betrouwbaarheid waaronder Just In Time leveringen. Snel 
en direct antwoord geven op uw vragen. U ervaart hierdoor als klant de beste service 
met bijpassend advies specifiek op uw situatie afgestemd.

Afspraak is afspraak. 
De basis voor goede persoonlijke service en wederzijds vertrouwen is de grondslag voor 
uw en ons succes. Bij ons staat u als klant centraal en leveren wij op het tijdstip dat wij 
afgesproken en beloofd hebben.

Een goede after service.
Onze adviseurs zorgen middels persoonlijke en deskundige service voor uw optimale 
dienstverlening. Als gesprekpartner met kennis van zaken helpen wij u nog succesvoller te 
laten zijn.  Dat is onze passie.  Het juiste product met de juiste prijs op de juiste plaats. Wij 
zijn altijd bereikbaar, ook buiten kantooruren, en anders bellen wij u zo snel mogelijk terug.   

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Afroeppartijen, dus altijd voorraad met vooraf vastgestelde prijsstelling. 
• Afroeporders speciale partijen, evt. op fix gezaagd en samen af te stemmen.  
• Speciale eisen en verpakkingen op uw verzoek.
• Speciale aanvoerspartijen of projecten direct af - fabriek naar u toe.
• Zaagwerk voor al uw precisiebuizen. 
• Loonbewerkingen behoren tot onze portfolio.

BRANCHES EN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Tot onze klantenkring behoren bekende klanten met hoogwaardige producten  uit 
diverse branches zoals o.a. automobielindustrie, meubelindustrie, kantoormeubelen, 
beddenindustrie, winkelinrichting, metaaldraaierijen, apparatenbouw, machinebouw, 
transportband/transportmiddelen en vele anderen.

Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 9001
Door nauwe samenwerking met high tech fabrieken zijn we in staat vele 
materiaalkwaliteiten, afwijkende lengten en vormen op uw specifieke wensen en 
voorkeuren te leveren.



Drebes GmbH
Fuggerstrasse 14
41352 KORSENBROICH

Telefoon:  0049 2161 6750 85 
 0049 2161 6750 86  
Telefax: 0049 2161 6750 87
Email:   o.drebes@drebes-gmbh.de
www.drebes-gmbh.de

Persoonlijke betrokkenheid bij uw order is voor ons vanzelfsprekend.

BEWERKING VAN STALEN, RVS EN SENDZIMIR VERZINKTE BUIZEN SINDS 1969  

STALEN- EN RVS RONDE BUIZEN
Buitendiameter : vanaf 6 mm - ca. 120 mm,  
met name kleine afmetingen.
Wanddikte: vanaf 0,6 mm – ca. 8 mm.

STALEN- EN RVS PROFIELBUIZEN
Zowel vierkant als rechthoekig, alsmede vlak ovale buizen.
Buitendiameter: vanaf 6 mm  - ca. 100 mm.
Wanddikte: vanaf 1 mm – ca. 8 mm.

RONDSTAAL/PLATSTAAL
Buitendiameter: vanaf 6 mm - ca. 80 mm.

Afhankelijk van de afmetingen, nauwe  
toleranties tot +/- 0,2 mm mogelijk.

ONTBRAMEN
De fix lengten zowel binnen- als buitendiameter door middel van borstel ontbraammachines.
Buitendiameter : vanaf 6 mm  - ca 120 mm.
Fix lengten: vanaf 45 mm – ca. 3.000 mm.

AFHANKELIJK VAN DE VERHOUDING BUITENDIAMETER / WANDDIKTE, VERSTEKZAAGSNEDEN  
EEN- OF TWEEZIJDIG MOGELIJK.
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