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OVER ONSOVER ONS
In 1842 is ons bedrijf opgericht door Piet van Thiel.

De fabriek in Beek en Donk was in de beginjaren

voornamelijk ingericht als smederij en weverij. Hier

werden producten zoals spijkers en linnen zakken

geproduceerd. Later werd hier ook een

draadtrekkerij aan toegevoegd zodat er

draadnagels geproduceerd konden worden.

Rond 1950 werd de eerste steigerkoppeling

ontwikkeld en geproduceerd. Deze staat nu nog

steeds wereldwijd bekend als de THIEL RM

spiekoppeling.

Door de jaren heen is Van Thiel United zich steeds

meer gaan specialiseren in de ontwikkeling en

productie van steigermaterialen. In het jaar 2000 is

de bedrijfstak welke verantwoordelijk was voor het

vervaardigen en verkopen van

bevestigingsmiddelen verkocht en concentreert

Van Thiel United zich volledig op de steigerwereld.

Vandaag vindt onze volledige productie nog steeds

plaats in Beek en Donk. Door de optimalisatie van

het productieproces en investeringen in

gespecialiseerde machines kunnen wij ons

volledige assortiment produceren in onze eigen

fabriek. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze

producten zelf bewaken en altijd garanderen. Het

geeft ons ook de mogelijkheid om snel in te spelen

op vragen vanuit de markt.
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WAT MAG U VAN
ONS VERWACHTEN
Van Thiel United ontwikkelt en produceert innovatieve
steigermaterialen. Wij zijn gespecialiseerd in
totaaloplossingen voor de traditionele steigerbouw en
we zijn wereldwijd koploper in de markt voor onderdelen
complementair aan systeemsteigers.

Kwaliteit en innovatie staan voorop, daarom produceren
wij al 150 jaar lang alles in onze eigen fabriek in Beek en
Donk. Omdat wij de productie volledig in eigen hand
hebben, werken wij alleen met de beste materialen en
kunnen wij snel inspelen op vragen vanuit de markt.

Omdat bij goede producten, goede service hoort, mag u
dat vanzelfsprekend ook van ons verwachten. Naast het
ontwikkelen, produceren en leveren van producten willen
wij graag die extra stap zetten om het voor u nog
makkelijker te maken.

Heeft u een vraag, opmerking of bent u op zoek naar een
specifiek product? Neem dan contact met ons op! Wij
denken graag met u mee!

Contact
Frank van Riet
Accountmanager Nederland
Bosscheweg 38 - 40
5741 SX Beek en Donk
06-20010476
0492-469060
f.v.riet@thiel.nl
www.thiel.nl
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TUBE-LOCK®
WORDT NOG
VEELZIJDIGER!
Naast het bouwen van een traditionele metselsteiger is
het ook mogelijk om een renovatiesteiger op te bouwen
met Tube-Lock® buizen en overig origineel Van Thiel
materiaal van het Tube-Lock® concept.

Het productassortiment  is uitgebreid met kortere uitzet-
en systeemkortelingen. De kortelingen zijn ontwikkeld
voor 3 planken, en de systeemkortelingen zijn voorzien
van een uitschuiver voor 3 planken. Hierdoor kunt u een
smalle steiger bouwen welke ideaal is als
renovatiesteiger.

U hoeft geen overige investeringen te doen: de steiger
kan volledig uit basisproducten van het Tube-Lock®
concept opgebouwd worden. De voetplaten, Tube-Lock®
buizen en THIEL® RM koppelingen zijn de standaard
producten die u ook voor iedere traditionele
metselsteiger gebruikt.

Uiteraard kunt u ook de standaard accessoires zoals een
leuningdrager of kantplankhouder toepassen op de
Tube-Lock® renovatiesteiger.

Zo kunt u met bestaand materiaal en een relatief kleine
investering van een aantal korte uitzet- en
systeemkortelingen, een volledige renovatiesteiger
opbouwen. Hierdoor wordt het Tube-Lock® concept nog
veelzijdiger!
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1660
Systeemkorteling 3 + 3 planken
Steigerklasse 4
Gewicht 9 kg.

Systeemkortelingen verbinden de liggers van de werkvloer met elkaar zodat de
steigerplanken er veilig op kunnen liggen. Omdat de kortelingen zijn voorzien
van twee koppelingen die op vaste afstanden zijn vastgelast, kunnen de liggers
snel op de juiste afstand van elkaar geplaatst worden. Systeemkortelingen zijn
voorzien van een uitschuiver om de ruimte tussen de ruwbouw dicht te leggen.
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1663
Uitzetkorteling 3 planken
Steigerklasse 4
Gewicht 3,8 kg.

De uitzetkorteling bepaalt de staanderafstand. De uitzetkorteling wordt aan de
staanders van de steiger bevestigd, boven de langsligger. Beide koppelingen
worden om de tegenoverliggende staanders geklemd en vervolgens worden
beide spieën aangeslagen. Doorgaans worden uitzetkortelingen enkel op de
eerste slag gebruikt.
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MEER
MOGELIJKHEDEN
MEER
MOGELIJKHEDEN
Ombouw

Wilt u graag de overstap maken van traditioneel

steiger naar het Tube-Lock® concept? Wij maken

het makkelijk voor u. Als enige fabrikant ter wereld

bieden we u de mogelijkheid om uw gebruikte

stalen steigerbuizen te upgraden naar compleet

nieuwe producten uit ons uitgebreide assortiment.

U kunt alle mogelijkheden terugvinden in onze

“ombouw-brochure”.

Markeren

Om te zorgen dat uw materialen herkenbaar

blijven op een bouwplaats, bieden wij de

mogelijkheid aan om uw materialen te laten

markeren. U kiest de RAL-kleur en wij zorgen voor

een nette markering van uw materialen.

Markeringen zijn mogelijk bij vrijwel alle

onderdelen: van Tube-Lock® tot kortelingen.

Daarnaast is zowel het markeren van nieuwe

materialen als gebruikte materialen mogelijk.

Doppen

Onze uitzetkortelingen en systeemkortelingen

kunnen afgesloten worden met speciale doppen.

Hierdoor kan er geen zand, modder en klei meer in

de buizen komen, en hoeft u de buizen na gebruik

niet meer van binnen schoon te maken.

Interesse?

Neem dan contact met ons op! wij kijken graag met

u mee naar alle mogelijkheden!
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