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Sitiebel
. . .dê dnijvende knachË.

Al meer dan 50 laren is stiebel een begr.ip in aandrijftechniek.
Het bednijf werd in januari 1946 opger"icht door wilhelm stiebet en vanaf
het pri l le begin houdt het zich bezig met de engineering en productie van
aandrijvingen.

Kwaliteit, innovatiedrang en klantvriendelijkheid zijn essentiële factoren
op de weg naar duurzaam succes; vanaf het eenste idee tot aan het
eindproduct. stiebel maakt voortdunend gebruik van moderne middelen en
methodes bi1 het verwezenlijken van het beoogde eindproduct.

Ondennemingsgeest en modern management vormen de sleutel tot een
succesvolle en langdurige samenwerking. Met als traditioneel motto ,zelfs
het beste is niet goed genoeg'. Zo gr.oeide wat klein begon uit tot een
modern bedrilf met een attractief scala aan producten en prestaties.

Heden ten dage wonden overal ter weneld stiebel aandrijvingen Ingezet.

Geen brug is te ver, om aan de eisen van de klanten te voldoen.
samenwerking op basis van partnenschap staat daarbij immer zeer hoog in
het vaandell Klanten schatten dat op luiste waarde en varen er wel bij.

0m de klanten nog beter van dienst te ziln, heeft stiebel zich sinds
1 oktober 2004 met een organisatie in Nederland gevestigd.



Stiebel
. . . in Nedenland.

sriebel B.v.:
Grensstraat 1 6
NL-7041 GZ's-Heerenberq
Nederland

Telefoon: +31 314 668 349
Mobiel :  +31 651 942 506
Telefax:  +31 314 668 373

E-mail : info@stiebelbv.nl
I n[ernet: www. stiebelbv. nl

Servicepartner 24 uur:
Dnedging International Gendringen B.V.
Gnensstraat 1 6
NL-704'1 GZ's-Heerenbero
Neder"land

Telefoon: +31 314 667 908
Telefax:  +31 314 667 808

E-mail : info@dr"edging-international. com
Internet: www. dredging-inter.national. com
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Stiebel B.V.
Grensstraat 16

NL-7041 GZ's-Heerenberg
Nederland

Telefoon +31 314 668 349
Telefax +31 314 668 373

E-mail : info@stiebelbv. nl
I nternet: www.stiebelbv. nl


