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• Actief sinds 1985

• Innovatief en bewezen betrouwbaar

• Enthousiaste en vakbekwame medewerkers

• Gecertificeerde en ervaren lassers

• Ontwerp en productie met gebruik van AutoCAD en Inventor

• Marktconforme prijzen

• ISO 9001:2015 gecertificeerd

• VCA* 2008/5.1 gecertificeerd

Meer informatie vindt u op www.dutramex.com

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neem dan contact met ons op; wij staan u graag te woord.

de highlights



las- en constructiewerk
Wij beschikken over een vakkundig team gecertificeerde lassers met veel kennis 
en praktijkervaring. Zij maken gebruik van pulserende Mig/Mag-machines voor 
het spatvrij en hoogwaardig lassen van staal en roestvaststaal. Vanzelfsprekend 
worden van alle constructies de scherpe kanten gebroken. Voor hoogwaardige 
constructies brengen wij, op verzoek, een radius van 2mm (R=2) aan. Desgewenst 
is zelfs een radius van 3mm (R=3) mogelijk. Maatwerk in optima forma, in eigen 
werkplaats. Snel geleverd en altijd van de allerbeste kwaliteit.

speciale klemsystemen
Van kikkerplaten en profielklemmen tot profielophangingen en montageplaten. 
Voor alles dat écht moet klemmen, bent u bij ons aan het juiste adres. Al onze 
klemsystemen zijn demontabel, hebben een korte installatietijd (lagere arbeids-
kosten) en voorkomen beschadigingen aan de conservering van de constructie. 
Dutramex klemsystemen vormen een alternatief voor het boren of lassen op 
locatie en worden uit voorraad geleverd of naar wens gemaakt. De mogelijkheden 
zijn eindeloos.

pijpbevestigingstechniek
Hier begon het allemaal mee: het leveren van bevestigingen voor pijpleidingen 
in de ruimste zin van het woord. Dutramex levert een compleet programma 
ophangingen en ondersteuningen, zowel standaard als op maat gemaakt, en richt 
zich tevens op assemblage, modificatie en volledige technische ondersteuning. 
Ons team van ervaren experts kan worden ingezet voor zowel inspectie 
als supervisie op locatie. Al onze producten voldoen aan de internationale 
standaarden MSS SP-58 en SP-69.

exclusieve spoorwegmaterialen
Speciaal voor de railinfra biedt Dutramex een uitgebreid programma voor 
bovenleidingconstructies, terreinverlichting en wisselverwarming. Met behulp van 
AutoCAD en Inventor ontwerpen en produceren wij, op basis van klantspecificatie, 
innovatieve oplossingen voor uiteenlopende specifieke constructies rond het 
spoorwegnet. Volume speelt hierbij geen rol; ook bij kleine aantallen zijn wij  
uw partner. Gespecialiseerd werk van een exclusieve kwaliteit.

Dutramex staat voor kwaliteit, service en expertise; vandaar de vele vaste 

relaties. Naast een uitgebreid standaard assortiment bieden wij, in diverse staalsoorten, 

ook oplossingen op maat tegen marktconforme prijzen. Alle producten worden  

doorgaans thermisch verzinkt, maar kunnen natuurlijk ook onbehandeld of met  

een verfsysteem geleverd worden.

bedrijfsprofiel
Wanneer je als bedrijf sinds 1985 actief bent in een zeer specifieke branche, is de term 

‘deskundig’ een passende kwalificatie. Dutramex heeft zich in de loop van de tijd  

gespecialiseerd in pijpbevestiging, klemsystemen, las- en constructiewerk en  

spoorwegmaterialen. 

We zijn destijds gestart als een ambitieuze handelsonderneming en inmiddels uitgegroeid 

tot een gecertificeerde full-serviceorganisatie. Een groot deel van de producten die 

ons bedrijfspand in Leerdam verlaten, wordt vervaardigd in de eigen werkplaats. 

De betrokkenheid van onze medewerkers is groot en iedereen zet graag een tandje bij 

om een order op tijd en in perfecte staat te leveren. 

Onze producten vinden hun eindbestemming voornamelijk bij raffinaderijen, chemische 

fabrieken, olieplatforms, op- en overslagbedrijven, energiecentrales en in de railinfra. 
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