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KS Service Center komt voort uit moederbedrijf KS Profiel, opgericht 
in 1975. Onze expertise met het slitten van hoogwaardige kwaliteit 
staal hebben we opgedaan in een sterk groeiende, dynamische 
productieomgeving. Daarom weten we precies wat u belangrijk en 
waardevol vindt bij het slitten en uitleveren van bandstaal: dat wij met u 
meedenken en op tijd en tegen de juiste condities leveren. Altijd.

Het ontzorgen van onze klanten is onze belangrijkste drijfveer. Ons staal 
is van topkwaliteit, toegeleverd door grote staalfabrieken met gevestigde 
namen. Conform uw specificaties leveren wij geslit bandstaal in elke 
kwaliteit of bewerking, uit voorraad of op bestelling.

Diepgaande materiaalkennis, efficiency en kwaliteitgedrevenheid vormen 
onze vertrekpunten. Met hoogwaardige dienstverlening willen we als 
betrouwbare ketenpartner met u samenwerken. Ons doel daarbij is om uw 
verwachtingen te overtreffen en zo onze belofte waar te maken:

SERVICES YOU REALLY WANT.

ECHTE WAARDE 
CREËREN WE 
SAMEN

“TOEN WE ECHT EVEN EEN TANDJE ERBIJ 
MOESTEN ZETTEN OM EEN VAN ONZE 
KLANTEN UIT DE BRAND TE HELPEN, HEEFT 
PETER MET CREATIVITEIT EN HARD WERKEN 
HET GEVRAAGDE STAAL HEEL SNEL KUNNEN 
AANLEVEREN. DAARDOOR KONDEN WIJ IN EEN 
KEER DOOR PRODUCEREN EN ONZE KLANT 
VERRASSEN.”

Directeur-eigenaar onderneming in metaalbewerking

“WE WERKEN EIGENLIJK GEWOON BIJNA 
ALS COLLEGA’S SAMEN MET KS SERVICE 
CENTER. EÉN KORT TELEFOONTJE OF 
E-MAILTJE EN ALLES WORDT DIRECT IN 
GANG GEZET. AAN EEN HALF WOORD 
HEBBEN ZE GENOEG.”

Inkoper handels- en distributieonderneming

Het team van KS Service Center staat altijd voor u klaar.



BEREIK EN CAPACITEIT

Of het nu gaat om een enkele coil of een complexe, doorlopende 
orderreeks met diverse specificaties: wij committeren ons aan het 
hoogste serviceniveau betreffende levertijd, flexibiliteit en efficiency.  
Met uitstekende voorwaarden en afspraken over levertijden kan ons 
team u optimaal helpen om uw doelen te realiseren.

Als klant van KS Service Center beschikt u over uw eigen, vaste 
contactpersoon die er met volle toewijding op is gericht om u volledig 
te ontzorgen: van inkoop en productie tot verpakking, inclusief de 
logistiek tot aan de voordeur. Met duidelijke afspraken en heldere 
communicatie via korte lijnen wordt u door uw contactpersoon op de 
hoogte gehouden van kosten, levertijden en andere belangrijke informatie 
rondom uw order. Goede bereikbaarheid vinden we daarbij cruciaal, ook 
buiten kantoortijden als het nodig is, want we weten dat het werk in de 
staalbranche eigenlijk nooit stilstaat.

ONZE SERVICES
Nauwkeurigheid en kwaliteit zijn voor ons de belangrijkste drijfveren bij het 
verwerken van bandstaal. Wij werken met state of the art slitlijnen die met zeer 
nauwkeurige toleranties conform uw specificaties produceren. Deze slitlijnen 
verwerken staal van diverse kwaliteiten binnen een bereik van 20 mm tot 1.650 
mm breedte. Wij produceren met een gemiddelde levertijd van circa één week. 
Decoilen van platen verzorgen we eveneens uiterst nauwkeurig en leveren we in 
circa anderhalve week. 

Wij zijn eveneens zeer ervaren in het verwerken van afwijkende maatvoeringen. 
Vrijwel alle maatvoeringen kunnen wij aan. Neem contact met ons op en ervaar hoe 
wij u snel en efficiënt kunnen helpen met specifieke wensen en eisen bij uw order.

SPECIFICATIES
Coils
Ingangs- coilbreedte    tussen 200 – 1660 mm
Binnendiameter     508 / 610 / 762 mm
Buitendiameter     2000 mm (maximaal)
Maximale capaciteit rolgewicht  30 ton

Plaat
Formaten Klein   2.000 x 1.000 
  Midden   2.500 x 1.250
  Groot   3.000 x 1.500
Afwijkende formaten mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.
Dikte  0,3 mm t/m 8,0 mm
Diktetoleranties volgens EN-norm, in overleg nauwkeuriger mogelijk.
Breedte  Minimale breedte  100 mm, afhankelijk van dikte band
  Maximale breedte  1.500 mm
  Breedtetolerantie  -0/ +6 mm

Bandstaal
Binnendiameter    508 / 610
Buitendiameter    2000 mm (maximaal)
Maximale capaciteit rolgewicht  30 ton
Dikte     Tussen 0,3 mm t/m 8,0 mm

Breedte  Minimale slit breedte 20 mm
  Maximale slit breedte 1.650 mm

Diktetoleranties volgens EN-norm, in overleg nauwkeuriger mogelijk.



Afhankelijk van de industrie waarin u opereert heeft u 
specifieke wensen ten aanzien van de verpakking van uw geslit 
bandstaal of platen. Wij zorgen ervoor dat uw eindproduct na 
strenge eindcontrole onberispelijk wordt verpakt en verzonden, 
conform uw specificaties. 

VERPAKKING
Coilwagen verpakt en gebundeld
Horizontaal op pallet (“eye to the sky”)
Verticaal op pallet (“eye to the side”)
Maximale palletgewichten met u in overleg
Export verpakking
Custom made verpakking met u in overleg

Logistieke afhandeling, inclusief douanepapieren en overige 
administratie voor zendingen naar het buitenland, wordt volledig 
door ons door-to-door verzorgd.

WAREHOUSING 
EN LOGISTIEK 
Als staalverwerker wilt u gegarandeerde continuïteit van uw productie. Met 
KS Service Center als ketenpartner kunt u een eigen voorraad staal of rollen 
aanhouden. Hiermee bent u altijd verzekerd van voldoende aanvoer. Onze 
verkopers adviseren u over het tijdig inkopen van staal, zodat u kunt profiteren van 
de meest gunstige prijzen. 

In overleg met uw vaste contactpersoon kunt u aangeven wat u verwacht 
maandelijks af te nemen. Door slim voorraadbeheer en de juiste inkoopstrategie 
ontzorgen wij u en stellen continue aanvoer via onze logistieke service zeker. En 
als de gewenste tonnages of levertijden bij u wijzigen, dan geeft u dat gewoon aan 
ons door en passen wij onze leveranties aan.

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij orders klaarzetten om afgehaald te worden 
op onze productielocatie in Moerdijk. Ook kunnen wij orders op het door u 
gewenste adres afleveren met onze eigen logistieke service. Of het nu om een 
reguliere levering of om een spoedorder gaat: wij zorgen ervoor dat uw staal op 
tijd klaar staat om te worden verwerkt.

VERPAKKING

“NK Profiel produceert kleine series staalprofielen 
met korte levertijden. Daar hebben we een 
leverancier bij nodig die snel kan schakelen. 
Met KS Service Center hebben we al jaren een 
goed partnership. Met raad en daad worden we 
bijgestaan. KS Service Center denkt altijd mee 
in oplossingen, ook onder grote tijdsdruk. Voor 
advies over de kwaliteit van zink magnesium 
materiaal of voor het brainstormen over de juiste 
toepassing voor onze klanten krijg ik kundig advies 
en duidelijke uitleg. Zo hebben we samen ons staal 
voor een mooi solar-project in Amerika op tijd en 
naar wens geleverd. We krijgen altijd de service 
die ondersteunend is aan ons productieproces. De 
services van KS Service Center helpen ons een 
betrouwbare leverancier te zijn voor onze klanten.”

Armand Veldhoen, bedrijfsleider productie, NK Profiel



Bij KS Service Center kunnen we vrijwel elke kwaliteit bandstaal aan u 
leveren. Wij staan garant voor de kwaliteit van al onze leveranties. Ons bedrijf 
is ISO 9001 gecertificeerd, net als onze staalleveranciers. Wij leveren aan 
uiteenlopende hoogwaardige staalverwerkende industrieën waarmee we 
langlopende relaties onderhouden. 

Neem contact met ons op als de door u gewenste kwaliteit hier niet bij staat. 
Wij kunnen vrijwel zeker de staalsoort leveren die u nodig heeft, inclusief de 
door u gewenste nabehandeling. Onze metaalkundige specialisten adviseren u 
over de juiste kwaliteit staal voor uw specifieke toepassing. Zij helpen u graag 
de beste keuze te maken.

KWALITEIT EN 
STAALSPECIFICATIES

“LAATST WERD IK GEBELD OMDAT ONZE 
ORDER AFWEEK VAN WAT WE NORMAAL 
BESTELLEN. ONZE ORDER KLOPTE, WANT 
WE HADDEN EEN EXTRA OPDRACHT, MAAR 
DEZE ALERTHEID IS OPMERKELIJK.”

Bedrijfsleider onderneming
in metaalbewerking

DE VOLGENDE KWALITEITEN STAAL WORDEN 
HET MEEST AFGENOMEN:

Warmgewalst gebeitst: DD11 tot DD14, S185 tot S700MC
Sendzimir verzinkt: DX51D+ZMA tot DX57D+ZMA, S220GD+Z  
tot S550GD+Z, HX180LAD+Z  tot HX700LAD+Z
Magnesium Zink: DX51D+ZMA tot DX57D+ZMA, S220GD+ZMA 
tot S550GD+ZMA, HX180LAD+Z tot HX700 
Koudgewalst: DC01 tot DC07, HC260LA tot HC500LA
Aluzink: DX51D+AZ tot DX54D+AZ, S220GD+AZ tot 
S550GD+AZ, H220YD+AZ tot HX420LAD+AZ
Elektrolytisch verzinkt: DC01+ZE tot DC07+ZE , HC260LA+ZE 
tot HC420LA+ZE
Voorgelakt, zoals: polyester, plastisol 
RVS FE430, 304_2B, 316_2B



VEILIGHEID EN 
DUURZAAMHEID
Veilig werken staat bij ons voorop. Op onze werkvloer werken onze men-
sen volgens strenge eisen en -protocollen op het gebied van veiligheid. 

Bij KS Service Center werken we duurzaam en energiebewust. We 
streven naar een zo minimaal mogelijke afvalstroom. Restmateriaal 
wordt door professionele, gecertificeerde dienstverleners opgehaald en 
gerecycled. KS Service Center streeft ernaar zoveel mogelijk van haar 
energieverbruik zelf op te wekken via zonnecollectoren op de daken van 
onze panden. 

SERVICES 
YOU REALLY WANT.
Graag maken we kennis met u om samen met u te kijken hoe 
we als ketenpartner voor u optimale waarde kunnen toevoegen. 
Waar u bij ons op kunt rekenen:

Alle kwaliteiten staal, met of zonder nabehandeling
Zeer snelle levertijden en extreme flexibiliteit
Scherpe inkoopstrategie, dus goede verkoopprijzen
Zorgvuldige eindcontrole en verpakking
Volledige logistieke afhandeling, deur tot deur
Korte lijnen en glasheldere communicatie

WIJ MAKEN GRAAG KENNIS MET U OM TE HOREN WAT UW 
UITDAGINGEN ZIJN. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Peter van Vugt via  
peter.vanvugt@ksservicecenter.com of Corné Rottier via  
corne.rottier@ksservicecenter.com. Bellen kan natuurlijk ook  
via +31 (0)168 386 299.

Meer informatie kunt u vinden op www.ksservicecenter.com.

“TOEN WE EEN NIET ZO GANGBARE 
KWALITEIT STAAL NODIG HADDEN WAS 
DAT GEEN PROBLEEM. HET WERD OOK 
VERRASSEND SNEL GELEVERD.” 

Inkoper onderneming in constructie



KS SERVICE CENTER 
Productielocatie en kantoor
Apolloweg 1
4782 SB Moerdijk (NL)

Distributiecentrum
Oostelijke Randweg 30
4782 PZ Moerdijk (NL)

+31 168 386 299
contact@ksservicecenter.com
www.ksservicecenter.com

Peter van Vugt    +31 (0)6 538 555 80


