
Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp en de
vervaardiging van kleuren toepassingen voor
bevestigingsmateriaal. Onze eerste NestiColor 
producten zijn reeds lange tijd geïntroduceerd in 
de tachtiger jaren en werden ontworpen voor de 
dak, wand en gevel montage.

www.nestinox.com

Get in touch
+31(0)499 – 33 90 00
sales@nestinox.com

Hallenweg 5-7 
NL-5683 CT  Best

Alles te voorzien 
van kleur
Breed aanbod

Alle soorten bevestigingsmaterialen kunnen 
wij voorzien van een kleur. Het assortiment 
bestaat uit meer dan 16.000 RVS bevestigers. 

Kleuren van 
schroeven 
Maatwerk

Poedercoating, natlakken in zowel mat 
als glanzend beschikbaar, maatwerk 
volgens uw specifieke wensen.

OLOR

Customized  
& modified 
Esthetiek

Uw wensen zijn leidend. Samen 
met u kijken wij naar de beste 
en meest efficiente oplossing.

UW PARTNER IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN

 

Kleurenselectie voor 
bevestigingsmaterialen

Kleuren van bevestigingsmaterialen  

ten behoeve van estetische doeleinden.

OLOR
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Onze 7 bouwstenen

Over ons
Nestinox is uw partner in rvs bevestigingsmaterialen.  
We hanteren het TCO (Total Cost of Ownership) -principe. 
Samen met onze partners zijn we op zoek naar de meest 
efficiënte oplossingen waarbij het beste resultaat onder 
aan de streep leidend is! 

Het Nestinox-productassortiment omvat nu meer dan 
16.000 rvs bevestigingsmaterialen, waarvan de meeste 
direct uit voorraad leverbaar zijn. Het merendeel van 
uw bestellingen kan daarom rechtstreeks vanuit ons 
magazijn in Best worden afgeleverd.

Partnership
Samen met u 
werken aan de 
beste verbinding

People
Deskundig 

en 
klantgericht

Parts
Specifieke 
oplossingen 
speciaal voor u

Performance
Kwaliteit en 
service op het 
hoogste niveau

Packaging
Stevige 
verpakkingen  
op maat

Planet 
Samen duurzaam 

werken aan de 
toekomst

Profit
maximaal 

resultaat voor 
alle partijen

UW PARTNER IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN


