
                                                                                                                                             

 
 

 
 
 
                                                                                                                          Lokeren, 3 juni 2010. 
 
 
Beste klant,  
 
 
 
 
In het kader van de concentratie op ons strategisch voorraadassortiment, heeft 
de raad van bestuur van de DH-group NV besloten om de bedrijfstak  
“Fluid Power-Hydrauliek” te verkopen aan Van Leeuwen Buizen België. 
 
Deze overdracht heeft plaatsgevonden per 1 juni 2010 en kadert in een verdere, 
meer intense, uitdieping van onze core business. 
 

Onze focus wordt perfect vertaald in het complete leveringsprogramma Onze focus wordt perfect vertaald in het complete leveringsprogramma Onze focus wordt perfect vertaald in het complete leveringsprogramma Onze focus wordt perfect vertaald in het complete leveringsprogramma     

(zie bijlage) waarmee wij U, als klant(zie bijlage) waarmee wij U, als klant(zie bijlage) waarmee wij U, als klant(zie bijlage) waarmee wij U, als klant----partpartpartpartner, van dienst willen zijn.ner, van dienst willen zijn.ner, van dienst willen zijn.ner, van dienst willen zijn.    

Dit wordt U aangeboden met de gekende zorg voor service, Dit wordt U aangeboden met de gekende zorg voor service, Dit wordt U aangeboden met de gekende zorg voor service, Dit wordt U aangeboden met de gekende zorg voor service,     

leverbetrouleverbetrouleverbetrouleverbetrouwwwwbaarheid en kwaliteit.baarheid en kwaliteit.baarheid en kwaliteit.baarheid en kwaliteit.    

 
Ons commercieel team staat steeds te Uwer beschikking voor alle verdere  
vragen en informatie. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Filip D’Havé                                                                                      Jean Lefébure 
Gedelegeerd Bestuurder DH-group NV                      Commercieel Directeur Anbuma 
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Leveringsprogramma Anbuma Lokeren    Tel: 09/348.49.11 Fax: 09/348.09.16 
 
Gelaste en naadloze buizen zowel voor leidingen als constructie. 
volgens EN 10255/L2/M/H - EN 10216-1 - EN 10217-1  -  EN 10305-4. 
 
Gelaste en naadloze buizen gegroefd voor sprinklerinstallatie  
 zwart - galva - gelakt.   NIEUW!! 
 
Gelaste en naadloze dikwandige stalen buizen 
volgens EN 10217-1 en EN 10216-1. 
 
Gelaste en naadloze stalen leidingbuizen voor de chemische en petrochemische 
nijverheid. 
volgens API/ ASTM en EN normen. 
 
Warmgevormde stalen kokerprofielen RHS. 
volgens EN 10210 - S355J2H. 
 
Koudgevormde stalen kokerprofielen.                  
volgens EN 10219 - S235 - S275 - S355 
 
Flenzen, fittings en hulpstukken. 
volgens EN, DIN en ANSI normen. 
 
Naadloze roestvaststalen buizen 
ASTM A312 en A269 - EN 10216/5.  
Kwal. 304/304L – 310L & 316/316L - 1.4301/7 & 1.4401/4 
 
 
Leveringsprogramma Anbuma Brussel     Tel: 02/411.19.96 Fax: 02/411.77.65 
 
Idem +  
Gietijzeren fittings merk +GF+. 
Kranen en afsluiters 
Compensatoren en slangen 
Flamco montagemateriaal 
Expansievaten 
Temperatuur en –drukmeting 
Kunststofbuizen en toebehoren 
 
 
Division Anbuma  Industriepark N70 Waaslandlaan 3  9160 Lokeren Belgium 
Tel +32 (0) 9 348 49 11   Fax +32 (0) 9 348 09 16   www.anbuma.be 
DH-group NV registered office Zeilstraat 5  3500 Hasselt Belgium 
Registration No. 0456.843.571 Hasselt 


