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Decoilen, slitten en het perforeren van 
(voorgelakt) bandstaal; het is slechts een 
greep uit de vele maatwerkoplossingen 
van het Coil Service Center.
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Delft Profielen BV uit Waalwijk produceert stalen profielplaten voor daken, gevels en vloeren van gebouwen. 
In 2020 richtte Delft Profielen het Coil Service Center op, leverancier van (voorgelakt) bandstaal voor de 
maakindustrie en producent van onder meer vlakke platen.

Delft Profielen: Onafhankelijk en 
efficiënt
Delft Profielen is de enige volledig 
onafhankelijke producent van stalen 
profielplaten voor daken, gevels en 
vloeren in Nederland. Het bedrijf ligt pal 
aan de haven van Waalwijk. Twee feiten 
die volgens verkoopmanager Emile van 
Hout grote pluspunten opleveren voor de 
klant: “We kopen hetzelfde staal in als 
onze concurrenten, maar we zijn volledig 
vrij om te gaan en staan waar we willen. 
Zo kunnen we onze klanten 
onafhankelijk advies geven over het toe 
te passen profiel en vervolgens de platen 
fabriceren volgens hun specificaties. We 
werken heel efficiënt, met een gunstige 
aanvoer en eigen vervoer naar de klant. 
We vervoeren profielplaten tot wel 25 
meter lang, vandaar dat we veel leveren 
voor grote bedrijfshallen en 
distributiecentra. Tevens hebben we een 
grote hoeveelheid bandstaal op voorraad, 
zodat we steeds snel kunnen leveren. 
Door onze efficiency lopen we ook 
voorop op het gebied van 
certificeringen. Of het nou om een 
nieuwe BES 6001 certificering of een FM 
approval gaat, we voldoen direct aan de 
nieuwste eisen.”

Coil Service Center levert bandstaal aan 
maakindustrie
Decoilen, slitten en het perforeren van 
(voorgelakt) bandstaal. Het is slechts een 
greep uit de vele maatwerk-
oplossingen van het Coil Service Center. 
De unit ontwikkelde zich in korte tijd tot 
een volwaardige toeleverancier voor 
zowel de metaalverwerkende als de 
maakindustrie. “De persoonlijke 
aandacht die we bij Delft Profielen al 
hebben, trekken we door naar het Coil 
Service Center”, zegt Gerard Rutten, 

De focus ligt op het van a tot 
z ontzorgen van klanten.

Delft Profielen en      
Coil Service Center      
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accountmanager bij Delft Profielen. 
‘Waarom kopen we niet gewoon extra 
rollen staal (coils) in en maken we ze 
geschikt voor metaalzetterijen? Zij 
maken tenslotte toebehoren en 
afwerkstukken voor onze profielplaten’, 
klonk de vraag binnen Delft Profielen. 
Speler worden in een nichemarkt waar 
Delft Profielen, met beperkte 
investeringen en aanpassingen, zijn 
stempel op kon drukken. Mede door de 
al aanwezige inkoopcontacten, 
faciliteiten en knowhow was dit een 
mooie stap in het verder ontwikkelen 
van het bedrijf.

Delft Profielen
Havenweg 4

5145 NJ Waalwijk
+31(0)416 567 411

www.delftprofielen.nl

‘Wij geven klanten 

onafhankelijk advies’

Mix van afnemers
Het zelfstandig opererende Coil Service 
Center kan zich helemaal toeleggen op 
de eigen activiteiten, waaronder 
bewerkingen als decoilen, slitten, het 
maken van vlakke platen, perforeren en 
foliën, om zo bijvoorbeeld een laklaag te 
beschermen. Al snel meldden zich 
behalve metaalzetterijen ook 
producenten van onder meer 
luchtkanalen en witgoed. Een dankbare 
ontwikkeling volgens Rutten: “We willen 

toewerken naar een grote mix van 
afnemers en onze service verbreden. 
Dus óók klanten trekken die verder 
geen zakelijke relatie hebben met Delft 
Profielen.”

Eigen logo, website en trailer
Het Coil Service Center kreeg een eigen 
logo en website. Ook kwam er een eigen 
trailer om bestellingen nog sneller te 
kunnen rondbrengen. Het levert volgens 
Rutten een grote meerwaarde op: “We 
distribueren nu dagelijks. Daarnaast 
leveren we uit voorraad alle kleuren en 
gewichten, is de doorlooptijd daardoor 
slechts een à twee dagen en hebben 
onze medewerkers de nodige 
materiaalkennis en ervaring.”

Toekomst
Door het toenemend aantal afnemers 
sluit Rutten toekomstige uitbreidingen 
van het machinepark niet uit. Wat het 
nieuwe Coil Service Center voor hem 
betekent? “Het gevoel dat je iets 
verkoopt, waar een ander écht behoefte 
aan heeft. Je maakt deel uit van een pro-
ces van de maakindustrie!”

In 2020 richtte Delft Profielen 
het Coil Service Center op.
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Het Coil Service Center streeft 
naar een grote mix van afnemers.

Delft Profielen vervoert 
profielplaten tot wel 25 
meter lang.
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