Beitsen & passiveren
RVS Industrie Leek houdt zich al sinds 1983 bezig met het maken en
verwerken van een grote diversiteit aan roestvrijstalen, aluminium en
stalen producten.
Toepassing van bovengenoemde metalen zijn divers o.a. machinebouw
en design.

Beitsen en passiveren van RVS

Mede onder invloed van de toenemende milieueisen is sinds enkele
jaren het beitsen en passiveren van RVS toegevoegd aan de specialisaties van RVS Industrie Leek.
Verkleuringen en onregelmatigheden die als gevolg van bijvoorbeeld
lassen ontstaan, worden in de moderne ruim 250 vierkante meter
grote inpandige beitshal op milieuvriendelijke wijze gebeitst en gepassiveerd. Hierdoor wordt aantasting van uw producten door vocht en
zuurstof aanzienlijk vertraagd. Naast het uitvoeren van uw ontwerpen
kunt u dus ook bij RVS Industrie Leek terecht voor het laten beitsen
van uw RVS producten.

Bedrijfsprocessen
Lassen MIG/TIG (onder keur)
Knippen in breedte 4000 mm
Zetten in lengte 4000 mm
Walsen in breedte 2000 mm
Profielwalsen
Plasma-, laser- en watersnijden
Ponsnibbelen (CNC)
Buigen van buis
Montage en reparatie op locatie

Machinebouw: Tankbouw en leidingwerk, Apparatenbouw,
Constructiewerk, Toelevering halffabricaten
Design: Interieur, Exterieur, Bouw en Architectuur, Keuken en
Sanitair, Kunstwerken

Informatie

RVS Industrie Leek is een flexibel bedrijf dat uw wensen perfect kan
realiseren. Wilt u meer informatie over ons bedrijf en de mogelijkheden
die wij u kunnen bieden? Via telefoonnummer 0594-677030 wordt u op
uw wenken bediend.

Bezoek ook onze website: www.rilleek.nl
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Toepassingen

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van
de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde
tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

