“AL UW PIPING MATERIALS.
PROFESSIONEEL, SNEL EN
PERSOONLIJK.”

T.A.L. HOLLAND:
UW ROTSVASTE PARTNER
Al meer dan 45 jaar zijn wij een betrouwbare en rotsvaste partner in de
wereldwijde distributie van hoogwaardig staal. Wat betekent dat voor u?
Het betekent dat u op ons kunt vertrouwen, hoe groot of klein uw
eisen ook zijn. Wij hebben oog voor uw uitdagingen en werken met
passie aan de oplossing ervan.

T.A.L. (“Tubi Acciaio Lombarda”) Holland B.V. is opgericht in 1999 en is een
gevestigde naam in de nationale en internationale piping materials supply.
Wij zijn voorraadhouder en handelaar voor de distributiesector en
projectleverancier die in de materiaalbehoefte voorziet vanaf uw eerste
opzet tot aan de oplevering van uw project. T.A.L. Holland B.V. maakt al
meer dan 22 jaar deel uit van de Italiaanse T.A.L. Group als een van de
toonaangevende Europese distributeurs van stalen buismaterialen.
Wij houden een continu gemiddelde voorraad van 65.000 ton aan,
en beschikken over meer dan 200.000 m2 opslagruimte!

T.A.L. HOLLAND B.V.: ITALIAANSE
TRADITIE MET NEDERLANDSE AANPAK
Wij zijn erg trots op de Italiaanse afkomst van T.A.L. Holland B.V., die we
combineren met een nuchtere Hollandse aanpak! T.A.L. Holland B.V. is
een volledige dochteronderneming van het T.A.L.-concern in Italië
(“Tubi Acciaio Lombarda”). De T.A.L. Group is afkomstig uit Lombardije,
in het economische hart van Italië. De medewerkers van T.A.L. Holland B.V.
zijn een mooie mix van gemoedelijke Brabanders en no-nonsense
Rotterdammers. Bent u klaar om Italiaanse passie en vakmanschap
en Nederlandse betrouwbaarheid en pragmatisme te ervaren?

ERVAAR ONZE EFFICIËNTE
ORDERVERWERKING
Zelfs de beste producten ter wereld zijn nutteloos als
ze niet op tijd en zonder administratieve rompslomp
kunnen worden geleverd. Als het op orderverwerking
en -afhandeling aankomt, nemen we geen genoegen
met minder dan perfect. Ons team van ervaren
logistieke- en klantenservice-experts staat voor u klaar
om u te helpen met al uw bestellingen, of ze nu moeten
worden opgehaald, afgeleverd of naar de andere kant
van de wereld moeten worden verzonden. Ons doel
is om u onze volledigheid te laten ervaren!

KLANTGERICHT: SERVICE OP ZIJN BEST!
Onze focus ligt op het nastreven van een hoge kwaliteit van onze producten en
diensten met behoud van een concurrerende prijs. Alleen door aanzienlijke
investeringen in onze voorraden, faciliteiten en personeel kunnen wij u overal
en altijd de beste service bieden. Het gecertificeerde kwaliteitssysteem, de klantgerichte aanpak, de technische vaardigheden en de opleiding van onze mensen
staan borg voor een efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor uw behoeften.

T.A.L. Holland BV
Mark S. Clarkelaan 13
4761 RK Zevenbergen
Phone

+31 (0)168 388 133

E-mail

info@talholland.nl

Website www.talholland.nl

