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Kasteel Metaal beheerst alle disciplines

Uw veelzijdige
toeleverancier
in de metaal

op het gebied van metaalbewerkingen,
van eenvoudig zetwerk tot de modernste lasersnijtechnieken. Wij realiseren
uw producten met één aanspreekpunt
en onder één dak zonder afhankelijk
te zijn van derden. Met alle middelen voor intern en extern transport in
eigen huis zijn mobiliteit en flexibiliteit
gegarandeerd.
Met eigen ingenieurs, een 60-tal echte
vakmensen, bijna 85 jaar ervaring en een
hoogwaardig machinepark produceren
wij voor meer dan 350 opdrachtgevers
uit de brouwerijsector, de beveiligingsbranche, de chemische en farmaceutische industrie, de scheepsbouw, de voedingsmiddelenindustrie, de zuivelsector,
de galvanische industrie en vele andere
takken van industrie. Kasteel Metaal is
hét adres voor producten in rvs en staal
maar ook in titaan, koper, aluminium,
sendzimir en zincor.
Kasteel Metaal is veelzijdig. Wat uw
specifieke wens ook is, wij hebben de
expertise en ervaring om elke uitdaging
in metaal met vertrouwen aan te gaan.
Daarbij denken wij graag vanaf het
begin met u mee.
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Mens en automatisering
Mensen zijn de belangrijkste pijlers van
ons familiebedrijf. Vakmensen in ons geval. Dat is vanaf de oprichting in 1928 tot
aan vandaag altijd zo geweest. Er heerst
binnen ons bedrijf een sociaal en positief klimaat. Onze mensen voelen zich
daarom thuis en vormen een wezenlijk
onderdeel van Kasteel Metaal. Daardoor
is er een bijzonder gering verloop onder
het personeel en treft u veel uiterst ervaren vakmensen aan. U ontmoet ze in alle
lagen van het bedrijf. Mensen met hart
voor de zaak, uw zaak en de onze.
Innovatie en automatisering staan bij
Kasteel Metaal hoog in het vaandel en
veel van onze processen verlopen automatisch. Daarbij zijn het wel de mensen
die de automatisering maken. Het zijn
onze vakmensen die met behulp van de
allernieuwste, al dan niet geautomatiseerde robottoepassingen ieder technisch probleem creatief en innovatief
voor u op kunnen lossen. Of dat nu gaat
om een halffabricaat of een eindproduct.
Aandacht voor detail
Kasteel Metaal weet als geen ander
welke materialen en technieken voor

welke situatie het meest geschikt zijn,
en hoe belangrijk het is al in een vroeg
stadium de juiste keuzes te maken. Wij
denken daarom graag met de klant mee
in engineering, liefst al in het voortraject.
Kasteel Metaal wil bij elke opdracht weer
een ‘sterk staaltje’ leveren en wij zijn trots
op onze aandacht voor detail. Dit ziet u
ook terug in ons bedrijfspand. Dit hebben wij recentelijk helemaal naar moderne maatstaven gerenoveerd, met als
uitgangspunten duurzaamheid en een
prettig werkklimaat. Zo zorgen onder
meer de allerbeste isolatie en computergestuurde LED-verlichting voor een
substantiële energiebesparing. Verder is
gekozen voor een lichtkleur die overeenkomt met het buitenlicht. Het interieur
geeft onder meer met behulp van kunst
en decoratie het gevoel dat je je in de
natuur bevindt. We gebruiken energiezuinige adiabatische koeling en met
plasma-ionisatie worden de stofdeeltjes in de lucht met 90% gereduceerd.
Het resultaat is een uitermate prettige
werkomgeving voor medewerkers én
bezoekers die ook nog eens productiviteitsverhogend werkt.
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Veel MKB ondernemers hebben één ding gemeen; ze kijken allemaal vooruit. Naar
de toekomst. En juist Lansigt accountants en belastingadviseurs brengt die helder
voor u in beeld. De Lansigt adviseur geeft namelijk inzicht in de financiële en fiscale
consequenties van uw beleid. Op basis van grondige interne en externe analyses. Vanuit
zijn betrokkenheid, kennis en ervaring stippelt hij samen met u een langetermijnplan
uit. Zo wordt uw droom werkelijkheid! Kijk daarom snel op www.lansigt.nl
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Geperforeerde panelen • Wand, vloer en plafondpan
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Sterke staaltjes in metaal
Kasteel Metaal maakt kwalitatief hoogwaardige producten in metaal. We
beschikken over geavanceerde technologieën, bijzondere lasertechnieken, de
modernste computerprogramma’s en
diverse robots. Samen met ons managementteam, de ingenieurs en rond
de zestig betrokken vakmensen zijn we
in zeven productiehallen van in totaal
7000 m2 goed voor sterke staaltjes in
plaatwerk, constructiewerk en verspanende technieken. Ons totaalpakket
wordt gecompleteerd door ons specialisme in de productie van ribbenbuizen
met cirkelvormige lamellen.
Uiteraard beheersen ons vakmensen
alle aspecten van de metaalbewerking
volledig. Het klassieke knippen, zagen,
stansen, ponsen, draaien, boren, zetten, buigen en walsen, maar ook alle
gangbare lastechnieken zoals CMT,
MIG/MAG lassen, Tig-lassen en hard/
zacht solderen.

Plaatwerk
Kasteel Metaal is gespecialiseerd in
het verwerken van plaatmateriaal tot
klantspecifieke oplossingen. Of het nu
om rvs, staal of aluminium gaat, Kasteel
Metaal realiseert de meest uiteenlopende producten uit plaatmateriaal. Door
ons moderne machinepark met onder
andere lasersnijmachines en buig- en
lasrobots, kunnen wij zowel grote series
als stuksproducten produceren. Van
uiterst kleine lasergesneden onderdelen
tot metersgrote gecertificeerde lierconstructies.
Maar onze kracht zit niet alleen in het
produceren. In 85 jaar hebben we
veel kennis opgebouwd die we graag
inzetten om uw product te optimaliseren. Door een slim ontwerp wordt uw
product niet alleen functioneel geoptimaliseerd, maar worden ook de initiëleen onderhoudskosten zo laag mogelijk
gehouden.

nelen • Profielen uit plaatmateriaal • Samengesteld
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Ribbenbuizen

Constructies

Wij beheersen alle aspecten van metaalbewerken. Daarbij ligt het accent op
de allermodernste technieken maar wij
zijn ook sterk in ambachtelijk werk. Zo
produceert Kasteel Metaal al 40 jaar ribbenbuizen van een zeer hoge kwaliteit.
Ribbenbuizen worden gebruikt voor de
verwarming van ruimten. Maar ook voor
koeling in de industrie en als warmtewisselaars, zowel in de scheepvaart, de
chemische industrie als de voedingsindustrie. Afhankelijk van de toepassingen
worden zij in koper, aluminium, rvs,
staal of combinaties van deze metalen
uitgevoerd. De ribbenbuizen kunnen in
vrijwel elke lengte, vorm en (redelijke)
hoeveelheid door ons worden geproduceerd. Daarbij zijn wij vooral goed en
zeer betaalbaar in kleinere partijen en
daarmee prijzen wij wereldleveranciers
uit de markt.

Kasteel Metaal heeft een team van
vakmensen dat gespecialiseerd is in constructiewerken van RVS, staal en aluminium. Of het nu gaat om zware industriële
constructies of eigentijds leuningwerk,
onze eigen ingenieurs vertalen uw wensen feilloos naar een sterk staaltje.

Koperen ribbenbuiswisselaar

plaatwerk • Opslagtanks • Behuizingen • Raamwe
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Verspanen
Naast plaat- en constructiewerk beschikken we over een afdeling die zich volledig richt op verspanende bewerkingen
van (non)-ferro metalen en kunststoffen.
Onze CNC draai- en freesmachines maken met hoge nauwkeurigheid machineonderdelen voor uiteenlopende toepassingsgebieden, waaronder de jacht- en
machinebouw.

erken • Machineonderdelen • Trappen • bordessen
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Kosten die
maat houden

Masters of Robotics and Motion Control

Swingende
productiecijfers

Partner van Machinefabriek Kasteel

YASKAWA Benelux BV
Tel.: +31 (0)40 289 5500
Mail: info@yaskawa.eu.com
Web: www.yaskawa.eu.com
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De modernste robots
leveren topkwaliteit

Laat u leiden
door kennis
In harmonie
naar topprestaties

Uitval van machines kost geld. Gemiddeld gaat er teveel tijd
verloren aan het herstellen van fouten in het productieproces.
TRUMPF gaat voor een serviceverlening op maat en introduceert
daarom het World Class Partner Programma. Hiermee kunnen
we klanten “beschikbaarheid op maat” aanbieden. Dat doen we
aan de hand van vier (partnership) modellen waarbij beide partijen
precies weten wat van elkaar verlangd wordt. Bel vandaag nog
voor “beschikbaarheid op maat”.

TRUMPF World Class Partner Programma:
beschikbaarheid op maat
TRUMPF Nederland B.V.
Postbus 837 7550 AV Hengelo
Tel: 074 - 249 84 98
Fax: 074 - 243 20 06
e-mail: info@nl.trumpf.com
www.nl.trumpf.com

De TruBend 5230 met Bendmaster
150 gecombineerd met een Trumpf
TruBend kantpers 5230 kan door het
zeer nauwkeurige hoekmeetsysteem
heel precies zetwerk produceren. De
buigrobot heeft een capaciteit van
150 kg en maakt manarm produceren tegen een zeer scherpe kostprijs
mogelijk.
De Trumpf TruBend 5170 kantpers,
een state of the art geautomatiseerde
machine met hoekmeetsysteem
levert zeer nauwkeurig zetwerk en
daarmee een hoogwaardig product.
De modernste technologie en het
gedegen vakmanschap van onze
mensen staan daarmee samen garant
voor topkwaliteit.

Loopbruggen • Frames • Leuningwerk • Hekwerke
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De modernste machines
Bij Kasteel Metaal combineren we vakmanschap met de modernste technieken. Ons machinepark is daarom altijd in
ontwikkeling. Datzelfde geldt overigens
ook voor de vakmensen die deze machines bedienen. De nieuwste lasersnijmachines, diverse las- en zetrobots,
pons-nibbelmachines en verspaningsinstallaties zorgen er samen met onze
vakmensen voor dat we de kwaliteit en
leverbetrouwbaarheid kunnen bieden
die de klant van ons verwacht. Al meer
dan 85 jaar.

Volautomatisch lassen
Kasteel Metaal beschikt over de grootste
lasrobots van Nederland. We hebben
er inmiddels een vijftal staan. Onze
15 meter brede lasrobots werken vijf
keer sneller dan een ‘reguliere’ lasser en
bovendien zonder vergissingen. Elke lasrobot wordt aangestuurd door de computer en is uitgerust met een compleet
communicatiesysteem dat overal ter
wereld, dus ook bij de verantwoordelijke
operator thuis, de exacte status kan rapporteren. Zo kunnen de lasrobots dag en
nacht onverstoorbaar doorwerken.

24-uurs laserprecisie
Onze betrouwbare lasersnijmachines
werken dag en nacht door. Ze snijden
voor een serieproductie foutloos het
materiaal dat wij de volgende dag nodig
hebben. Van staal, rvs of non-ferro materialen. 24 uur per dag. Maar ook enkel
stuks kunnen zonder problemen worden
gesneden omdat door de computerbesturing een snelle omschakeling mogelijk
is door middel van een snijkopstrategie
is omstellen niet nodig en worden de metalen zeer nauwkeurig met kwalitatieve
perfectie gesneden. Door de oxidevrije,
braamloze snijkanten hebben ze geen
nabewerking nodig.

en • Industrial equipment • Gebouwaanpassingen
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Case | Lely Industries

Robot maakt robot
Onze robots produceren de basis-boxconstructie van de Astronaut A4 melkrobot van Lely. Alles in rvs inclusief de
afschermplaten, vloeren en hekken.
De producten van Lely Industries worden gekenmerkt door hun innovatieve
technologie, duurzaamheid en hoge
kwaliteit. Om die hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen, is Kasteel
Metaal continu op zoek naar procesverbeteringen. Met de kennis van onze
vakmensen en groeiende procesautomatisering, kunnen wij Lely de kwaliteit
bieden die het verwacht.
De melkrobots doen overal ter wereld

automatisch hun werk en de vraag
groeit sterk. Geen wonder. Met de Lely
Astronaut melkrobot worden koeien
gemolken zonder dat er een mens aan
te pas komt. De koe wordt gemolken
in haar eigen ritme. Doordat sensoren de koe en de melk continue in de
gaten houden, wordt haar gezondheid
optimaal bewaakt. Dus meer flexibiliteit
en vrijheid voor de veehouder en hoger
dierenwelzijn voor de koe.
Lely Industries koos na een uitgebreide
oriëntatie voor Kasteel Metaal. Zowel de
prijs/kwaliteitverhouding als de hoge
servicegraad gaven daarbij de doorslag.
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Staalmarkt+
Werkplekservice

U doet uw ding wij doen de rest
Meer informatie?

Lean working noemen wij bij Staalmarkt Werkplekservice. Door alles wat tijd, geld en energie kost in uw

Kijk voor een Staalmarkt

productieproces maar geen waarde oplevert, elders onder te brengen, kunt u zich met uw bedrijf weer focussen

vestiging bij u in de

op uw core business. Staalmarkt neemt met Werkplekservice ruimte, risico en rente van u over. Altijd op maat

buurt op staalmarkt.nl.

en afgestemd op uw behoeften en wensen. Met meetbare resultaten. We rekenen graag de voordelen voor u uit.

staalmarkt.nl
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PERFECT IN ELKE BOCHT

Case | Bavak

Van Rijsoort Buigwerk heeft het vakmanschap in huis en de modernste machines ter
beschikking om u als klant een zeer breed
spectrum aan buigmogelijkheden te bieden.
• Nieuwe multi-radius doornbuigmachine
• Plaatwalsen tot 26 mm dik
• Doornbuigen tot Ø 114, 3 mm
• Buiswalsen tot Ø 355,6 mm
• Profielwalsen van o.a. hoek, balk, plat,
T-staal en massief
• Specialist in 3D-buigwerk en complexe
vormen
• (Gecertificeerd) laswerk MIG-TIG

Wij leveren het totale pakket! Uw producten
worden, indien gewenst, op maat gezaagd en

Technische
beveiliging

voorzien van gaten, laskanten en/of uitsparingen. Ook voor licht constructiewerk en
serieproductie bent u bij ons op het juiste adres.
Meer weten? Surf naar: www.rijsoort.nl
of bel 0186 - 57 28 22

Van Rijsoort Buigwerk
Altijd het beste buigwerk!
Parallelweg 28 - 3286 LR Klaaswaal - www.rijsoort.nl - info@rijsoort.nl
Tel.:+31 (0)186 572 822 - fax: +31 (0)186 - 572 301

Bavak beveiligingsgroep B.V. is een onderneming die de stalen speedgates bij
Kasteel Metaal laat produceren.
Gezamenlijk hebben wij een nieuw type
speedgate ontwikkeld met als doel onderhoudsvriendelijk, duurzaam, goede
prijs/kwaliteitverhouding modulair op te
bouwen en daarmee klantspecifieker.
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ZANTECH

O
S
S

Together to Success

2 – 2,5 – 3D lasersnijden
buis en profiellasersnijden

Uw partner in toelevering

WWW.ZANTECH.NL
Lekstraat 26, 5347 KV Oss, Telefoon 0412 - 64 15 75
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Case | Imatrans

Zekere liercontructie
Heiwerkzaamheden op zee vinden
plaats op steeds grotere dieptes! Om
de hydrauliekleidingen gecontroleerd
aan- en af te voeren wordt er gebruik
gemaakt van een lierconstructie. Er worden zeer zware eisen gesteld aan deze
constructie. Zo moeten de toegepaste
materialen gecertificeerd zijn, evenals
het lasproces en de lassers. De fabricage
vindt plaats onder het strenge toezicht van DNV en uiteindelijk wordt de
constructie belast en middels een vrije
valtest beproefd.

Email: contact-nl@dacapo.com telnr. +31 (0)492 577 777

Plaat, buis (rond, profiel), staf (vierkant, hexagon, rond), fittingen/flenzen www.dacapo.com
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WIE ADVISEERT AL JAREN
KASTEEL METAAL OVER VERZEKERINGEN?
Meeùs Leiden
Rijnsburgersingel 61
2316 XX Leiden
Tel: 071-5145000
www.meeus.com

Meeùs is onderdeel van AEGON.
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De techniek
om altijd de
juiste mensen
te vinden
Het lijkt wel of er voor veel vacatures geen goede mensen meer te vinden zijn.
Tenzij je verder kijkt dan de horizon van Nederland. Dat doet LabourLink. We
zijn niet het uitzendbureau met duizenden namen in het bestand. Wél het
bureau dat die ene technisch specialist uit duizenden weet te vinden. Voor
technisch vacatures vinden we de kandidaat die u zoekt. Compleet met de
dienstverlening die u verwacht: een goede opvang en begeleiding van mensen
die van waarde voor u zijn. Afspraken staan vast, lijnen zijn kort. Zó beheerst
LabourLink de techniek. Vooral die om de juiste mensen te vinden.

labourlink. beyond the borders.

LABOUR LINK

Arbeidsbemiddelings- en adviesbureau

NEN-4400-1

LABOURLINK SCHIPHOL CENTRUM
Pelikaanweg 43
1118 DT Schiphol, The Netherlands
Tel: 0031 (0)20 6533313
Fax: 0031 (0)20 6533443
Email: info@labourlink.nl

www.labourlink.nl

LABOURLINK ABCOUDE
Hollandsekade 7a
1391 JD Abcoude
Tel: 0031 (0)294 288980
Fax: 0031 (0)294 284271
Email: info@labourlink.nl
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Overzicht aanbod
Lasersnijden
TRUMPF L5030 en L3030 lasersnijmachines met
liftmaster
Gekoppeld STOPA magazijn met een
opslagcapaciteit van 200 ton.
Aan- en afvoer materiaal volledig geautomatiseerd.
Serieproductie, kleine series of stukproductie.
Mogelijke plaatdiktes
• Staal tot 25mm dik.
• RVS tot 20mm dik.
• Aluminium tot 12 mm dik.

Lassen
Motoman robotlassen
Stiftlasmachines tot M8.
Puntlasmachine.
CMT, MIG/MAG lasapparaten.
TIG lasapparaten.

Pijpenbuigen
Amga CNC gestuurd
• Maximale capaciteit Ø 60,3 - 6000.
• 1-assig.

Ribbenbuis draaibanken
• werkbereik 1x 6100 mm.
• buis diameter van Ø 10 mm. t/m Ø 114 mm.
• werkbereik 10500 mm.
• buis diameter van Ø 10 mm. t/m Ø 89 mm.
• werkbereik 9000 mm.
• buis diameter van Ø 10 mm. t/m Ø 60 mm.
Zetten
Trumpf TruBend 5230
CNC-gestuurd inclusief hoekcorrectiemeting.
Met Antilafkantrobot die platen van maximaal
100kg verwerkt.
• Maximale kracht: 230 ton.
• Maximale lengte: 4250 mm.
• Maximale dikte: 8 mm in staal 37 (S235).
• Maximale dikte: 6 mm in RVS.
Trumpf TruBend 5170
CNC-gestuurd inclusief hoekcorrectiemeting.
• Maximale kracht: 170 ton.
• Maximale lengte: 3 meter.
• Maximale dikte: 8 mm in staal 37 (S235).
• Maximale dikte: 5 mm in RVS.

Knippen
LVD Guillotineschaar
• Knipt staalplaat tot 6mm dik, tot 4 meter lang.
• Knipt roestvast staal tot 4 mm dik, tot 4 meter
lang.

Trumpf TruBend 7036
CNC-gestuurd.
• Maximale kracht: 36 ton.
• Maximale lengte: 1 meter.
• Maximale dikte: 3 mm in staal 37 (S235).
• Maximale dikte: 2 mm in RVS.

Ponsnibbelen
GLOBAL 20 hydraulische CNCrevolverponsmachine
Korte insteltijd en minimale tussenkomst van de
operator.
• Ponsvermogen: 205 kN in 6,4 mm dik materiaal
bij maximale snelheid.
• Afwerkingsnauwkeurigheid: ± 0,05 mm over het
volledige werkveld.

Trubend 5230 S 6 assen aanslag met
bendmaster 150
• Max. kracht: 230 ton
• Afkantlengte: 4250 mm
• Max draaglast Bendmaster 150 kg
• Plaat afm: 3000 x 1500 mm
• Min. plaatdikte 0,7 mm
LVD PPFB220
CNC-gestuurd inclusief hoekcorrectiemeting.
• Maximale kracht: 220 ton.
• Maximale lengte: 3 meter.
• Maximale dikte: 8 mm in staal 37 (S235).
• Maximale dikte: 5 mm in RVS.

Verspanende technieken
MV204CV Quaser
CNC verticaal bewerkingscentrum.
• Afmeting tafel: 1200x800mm.
• Besturing Heidenhaim 510i.
• Maximaal 12000 rpm.
Haas SL-30
CNC draaibank.
• Maximaal werkbereik: Ø 430 mm.
• Doorlaat: 80 mm.
• Lengte: 990 mm.
• Maximaal: 3400 rpm.
Haas TL-3
• Maximaal werkbereik: Ø 508 mm.
• Doorlaat: 88,9 mm.
• Lengte: 1524 mm.
Conventionele Freesbank, FNK2
• Maximaal: 2000 rpm.
Radiaalboormachine, TRP 1250
• Maximaal: Ø 50 mm.
Lintzaag, Doall
• Zaagbereik dikte 300 mm.
Kaltenbach Zaagbanken
• Zaagbereik: Ø 400 mm.
• 140x140 mm.

Nabehandeling en afwerking
Beitsbad voor RVS
• Formaat: L 3000 mm, B 1000 mm, H 900 mm.
Keramische straalcabine
• Formaat: L 1000 mm, B 800 mm, H 600 mm.
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SECURITY GROUP

Bavak beveiligingsgroep is een private onderneming met meer dan 40
jaar ervaring in technische beveiligingsoplossingen. Het hoofdkantoor
van Bavak is gevestigd in Noordwijk, Nederland. Bavak beschikt
hiernaast over een kantoor in Engeland. Bavak is gespecialiseerd in
het aanbieden van een complete range aan technische High security
producten en oplossingen. Door onze ervaring en brede kennis op elk
gebied van beveiliging gebruikt Bavak verschillende productlijnen:
Perimeter Access Control Systems, Gebouwbeveiligingssystemen,
Bouwkundige beveiliging, X-Ray detectie, Training & Opleiding en
Service & Onderhoud. Elke productlijn heeft zijn eigen specialisten.
In de productlijn Perimeter Access Control Systems heeft Bavak in
de loop der jaren een eigen producten pakket ontwikkeld, en waar
nodig gekwalificeerde partners om zich heen om het productenpakket
compleet te maken.
Een van de meest bekende producten van Bavak zijn de Speedgates.
Speedgates zijn verkrijgbaar in zeer veel uitvoeringen:
Onderaangedreven, bovenaangedreven, trackless, aluminium,
kogelwerend en crash-rated. De nieuwste innovatie van Bavak is

Contact: Eric A. van Logchem
eric.van.logchem@bavaksec.nl
mobile:+31 (0)623 901 711
www.bavaksec.com

de B-secure Speedgate, welke is gelanceerd op 27 maart 2012 op
de Intertraffic beurs in de RAI. Deze innovatieve onderaangedreven
Speedgate is een compleet nieuw ontwerp en heeft talloze voordelen
ten opzichte van bestaande onderaangedreven Speedgates. Met dank
aan de superieure productie kwaliteit en flexibiliteit van Kasteel Metaal
is deze Speedgate nu al een groot succes!
Sinds Bavak op de parkeer en beveiligingsmarkt is toegetreden heeft
Bavak een goede reputatie opgebouwd op het gebied van flexibiliteit,
kwaliteit en betrouwbaarheid. We hebben diverse sites over de
hele wereld voorzien van onze oplossingen, zoals multinationals,
banken, vliegvelden, gevangenissen, overheidsgebouwen, paleizen en
evenementen. We hebben een uitgebreid portfolio van keurmerken,
waaronder ISO9001:2008, NATO clearance, VCA**, Hekmerk, SEI en
Borg. Tevens is Bavak lid van de NHI en PSSA.
Onze complete range van Speedgates is volgens de machinerichtlijn
EN13241-1 door de TÜV gecertificeerd en onze Crash Rated oplossingen
zijn getest en gecertificeerd conform PAS68, DOS, DOD en ASTM.

Bavak Beveiligingsgroep B.V.
Postbus 334
2200 AH Noordwijk NL
Zwarteweg 19
2201 AA Noordwijk NL

tel: +31 (0)71 403 55 44
fax: +31 (0)71 403 55 83
www.bavaksec.com
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Contactgegevens
Bezoekadres
Kasteel Metaal BV
Hoge Rijndijk 205
2382 AL Zoeterwoude-Rijndijk

Postadres
Kasteel Metaal BV
Postbus 551
2300 AN Leiden

T +31 (0)71 - 541 12 11
F +31 (0)71 - 541 49 31
info@kasteelmetaal.nl

Kasteel Metaal is lid van de NEVAT en de Metaalunie en is een gecertificeerd leerbedrijf. Onze montageploeg is bovendien VCA-gecertificeerd.
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