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Steekflens B.V. en het milieu 
Wat doen wij bij Steekflens B.V. aan het milieu? Iedereen wil tegenwoordig een “groen imago” en 

kronkelt zich in de meest rare bochten om op zijn minst de indruk te wekken dat ze milieubewust 

bezig zijn. Toch is “groen doen” helemaal niet moeilijk. In onderstaande voorbeelden van onze 

dagelijkse werkzaamheden laten wij zien hoe wij proberen een bijdrage te leveren aan een lager 

grondstoffenverbruik en reductie van uw en onze afvalstromen. 

 

 

Flens Management  

Dagelijkse realiteit Is dat de steekflenzen tussen de  

werkzaamheden door ergens opgeslagen liggen als  

hiernaast aangegeven. In principe zijn deze steekflenzen  

prima bruikbaar, maar worden door de logistieke kosten  

of tijdsdruk niet of nooit meer gebruikt. 

In ons (Steek) flens management  programma  

inventariseren, re-conditioneren wij en maken wij van dit  

toekomstige schroot weer een bruikbaar product. 

 

Waarom Groen? Het snijden en leveren van een nieuwe  

steekflens kost gas, staal, arbeid en transport. Een  

gereconditioneerde steekflens kost slechts transport en  

arbeid, waardoor wij de natuurlijke hulpbronnen ontlasten. 

 

 

HuurFlange™  

Waarom kopen als u ook kunt huren, al onze standaard   

flenzen zijn te huur.  Tot 12”op de TA Pallet en groter  

zelfs per stuk vanaf DN 300 (DIN) of 12” (ANSI) Huren is  

vaak een goed en goedkoop alternatief voor het  

aanschaffen van de grotere flenzen. 

 

Waarom Groen? Het snijden en leveren van een nieuwe  

steekflens kost gas, staal, arbeid en transport. Een  

gehuurde steekflens wordt gemiddeld 5 x gebruikt.  

Onderzoek wijst uit dat een gekochte steekflens  

gemiddeld maar 1,4 x wordt gebruikt. Door te huren besparen wij besparen wij 300% op het gebruik  

van grondstoffen. 
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Verpakking   

Steekflenzen zij robuuste producten die wel tegen een stootje kunnen. 

Dus de verpakking hoeft ook niet zo specifiek te zijn. Daarom komen de  

steekflens pakketten ook vaak bij u aan in een al gebruikte  

verpakking.  

Daar zijn wij trots op.  

De medewerkers van Steekflens BV kijken in hun privé en werksituatie  

naar verpakkingsmaterialen die nog best gebruikt kunnen worden. En  

die passen wij dan ook toe.  

 

Waarom Groen? Door het éénmalig hergebruiken van een verpakking  

besparen wij 50% op het grondstoffenverbruik door verpakkingen. 

      

Mens       

 

 

 

 

    Milieu Machine   

 

               Samen werken aan een schonere industrie 

Wij vertrouwen er op dat u onze betrokkenheid en milieu-inspanningen waardeert. 

Wij hopen er op u hiermee te inspireren om ook in uw dagelijkse praktijk op een eenvoudige manier 

de zaken milieuvriendelijker en schoner aan te pakken. 

 

Over SteekFlens.NL 

Steekflens.NL is een innovatieve webwinkel gerund door ervaren industriële service leveranciers. 

www.steekflens.nl is de eenvoudigste en voordeligste weg om al uw testmateriaal te bestellen. Alle 

standaard afmetingen zijn in principe op voorraad.  

 

Product Portfolio Steekflens.nl; 

• Steekflenzen in staal en RVS 

• Brilflenzen / Spectacle Blinds 

• Veiligstel steekflenzen 

• Drain Flenzen / Spoel stekers 

• Orifices  

 

• Safe flange (lock&tagout van flenzen)  

• Entry Blockers (mangat afdichting) 

• Bouten sets 

• Spray guard (splash controll) 

• Flenskaarten 

• Flens Management 


