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Kijk om u heen en u ziet onze producten overal in verwerkt. Uit voorraad levert 
MCB Direct alle denkbare varianten in metaal en non-ferro. Halffabrikaten en 
eindproducten, bewerkt of op maat gezaagd, speciaal verpakt of gesorteerd. 
Wij denken met u mee en reiken u de hand. We zijn namelijk niet alleen  
leverancier, maar vooral een partner in de maakindustrie. Samen tillen we uw 
business naar een hoger niveau. Onze deskundige medewerkers geven eerlijk 
advies en luisteren naar uw wensen. Gewoon in uw eigen regio, want met  
vestigingen door heel het land is MCB Direct altijd dichtbij. 

“We doen zaken op een 

toegankelijke en eenvoudige 

manier en maken het niet 

onnodig complex voor 

onze klanten. Persoonlijk, 

deskundig en dichtbij.”

Machinefabrieken, technische 

diensten, constructiebedrijven, de 

apparatenbouw, verspaners en 

onderwijsinstellingen weten ons al jaren 

te vinden. MCB Direct vervult behalve 

een leveranciersrol ook een spilfunctie. 

We kennen de markt, de behoeften en 

werkzaamheden van onze klanten goed. 

Daarom fungeren wij daar waar nodig 

als intermediair en brengen wij binnen 

ons netwerk klanten, disciplines en 

opdrachten bij elkaar. 

Eenvoud 
dichtbij
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MCB Direct zaagt materiaal op uw verzoek op maat. Knippen, decoilen en 

slitten is geen enkel probleem en we verpakken het materiaal zoals u wilt.  

Per order richten we het proces zo eenvoudig mogelijk in. MCB Direct beschikt 

over zo’n 60 zaagmachines, van gestuurde verstekzaagmachines, dubbelkops 

aluminiumzaagmachines en lintzaagmachines tot cirkelzaagmachines, deels  

uitgerust met digitale lengtemeetsystemen. De capaciteit in de te zagen 

diameters varieert van 5 tot 460 mm. 

Daarnaast heeft MCB Direct ook knipbanken, boormachines en wikkelmachines. 

Onze afbraammachines zorgen ervoor dat al het gezaagde materiaal direct 

gebruikt kan worden voor uw laswerkzaamheden. MCB Direct heeft een breed 

netwerk van kwalitatief geselecteerde partners die gespecialiseerd zijn in 

specifieke bewerkingen. Ieder doet waar hij goed in is. Dat geldt ook voor 

lasersnijwerk, verzinken, poedercoaten, knip, frees- en zetwerk.

MCB Direct is uw partner in:
• RVS 
• Staal 
• Aluminium 
• Koper
• Messing
• Brons

Flexibel 
maatwerk
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Onze chauffeurs zetten zich dagelijks in om onze producten op de afgesproken 

tijd en manier bij u af te leveren. MCB Direct is met meerdere vestigingen 

door het land altijd dichtbij en dat betekent snelheid. Wanneer u voor 12 uur 

bestelt, leveren wij de volgende dag. Is er spoed geboden, bel ons en u haalt 

het maatwerk binnen een uur bij ons op. Of wij brengen het. Wij zijn flexibel en 

snel, altijd met een persoonlijke touch. Want wij hechten veel waarde aan onze 

regionale relaties.

Levering en 

snelheid

“Het mooie van Nederland is  

dat er binnen het land nog  

best veel cultuurverschillen zijn.  

Die diversiteit ziet u ook tussen  

de vestigingen van MCB Direct.  

We zien de ‘couleur locale’ van  

onze vestigingen als een kracht.”

Binnen MCB Direct wordt gewerkt volgens het LEAN-principe.  

Al onze vestigingsmanagers zijn daarin getraind en verschillenden 

van hen zijn in het bezit van een green of black belt.
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MCB Direct maakt het u zo eenvoudig mogelijk. We streven tenslotte hetzelfde 

doel na: waarde toevoegen aan de maakindustrie en het proces op maat 

optimaliseren naar behoefte. Daarom hebben we MetaalTotaal Service in het 

leven geroepen. Wij kunnen uw voorraad overnemen en beheren, uw materialen 

bewerken of de orders direct in ons systeem laten lopen. Dat scheelt u tijd, 

risico, kosten en ruimte. De doelstelling is dat u zich kunt richten op uw 

corebusiness.

Door deelprocessen bij MetaalTotaal Service onder te brengen, houdt u meer 

tijd en financiële middelen over voor het behalen van een optimaal resultaat. 

Denk aan research, development of training. Omdat we LEAN werken verlagen 

we de kosten in de keten, wat uiteindelijk leidt tot productieverhoging binnen 

uw bedrijf. Wat we voor u hebben bewerkt wordt naar uw wens verpakt en 

gelabeld.

“Met MetaalTotaal 

Service kunnen we als 

partners veel slimmer 

met elkaar samenwerken. 

Wij focussen ons op het 

voortraject, u op uw 

corebusiness.”

Bedrijven die zich focussen op hun 

corebusiness zijn succesvoller. Zij houden 

zich namelijk niet met randzaken bezig. 

Hierdoor krijgt het primaire proces alle 

aandacht en dat leidt tot:

• Forse besparingen in het productieproces

• Efficiëntere inzet van vierkante meters

• Grotere flexibiliteit

• Meer productiecapaciteit 

• Meer verkoop 

• Betere concurrentiepositie

MetaalTotaal
Service 

staat aan 
uw zijde

“We zijn niet 

alleen leverancier, 

we zijn uw 

partner.”



1110

Door het partnership met MCB Direct kunt u zich beter focussen op uw core-
business. We optimaliseren uw business onder meer door het materiaal naar 
wens te zagen, labelen, verpakken en JIT aan te leveren. 

Vanzelfsprekend kwaliteit 
Dat alle eindproducten en halffabrikaten in goede orde bij u worden 

aangeleverd is voor ons beiden cruciaal. Met minder dan topkwaliteit nemen 

wij geen genoegen. We zagen lengten tot +/- 1 millimeter, verpakken schoon 

en verwijderen grote bramen. Materiaal leveren wij specifiek naar wens, 

bijvoorbeeld in kist, doos of kleinverpakking. Afhankelijk van het product. 

Gevoelige benodigdheden gaan in karton en dun materiaal wordt op een lat 

verpakt. In onze opslag en tijdens transport werken wij waar nodig met rubbers 

op de stellingen zodat beschadigingen worden voorkomen. 

Met ons als leverancier investeert u slimmer in machines, mensen en voorraad. 

Ook EDI en VMI helpen daarbij. Wij houden de voorraden op peil op basis van 

een minimaal/maximaal-bereik.

Samen
optimaliseren

EDI (Electronic Data Interchange)
MCB Direct werkt met EDI (Electronic Data Interchange). 

Snel en nauwkeurig orders plaatsen is namelijk essentieel. 

Een koppeling tussen uw ERP-systeem en het bestelsysteem 

van MCB Direct maakt dit mogelijk. U plaatst de bestelling 

dan eenvoudig digitaal.

VMI (Vendor Managed Inventory)
Daarnaast werkt MCB Direct ook met VMI (Vendor 

Managed Inventory). Wij beheren in dat geval de 

voorraden in de gehele keten. Zo heeft u altijd voldoende 

beschikbaarheid zonder orderproces.
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Delen van

kennis
Omdat we als partner fungeren, delen we verantwoordelijkheden en kennis. 
MCB Direct helpt u graag met productadvies zodat onze leveringen exact aan 
uw wensen voldoen. Wanneer u behoefte heeft aan extra kennis of opleiding 
bent u bij ons aan het juiste adres. Middels de MCB Campus bieden wij diver-
se opleidingsmogelijkheden met betrekking tot metaal, voor beginners en 
gevorderden. 

Webportal
Producten bestelt u altijd en overal via onze webportal. De MCB Direct 

webportal is gebruiksvriendelijk, snel en overzichtelijk. Naast het eenvoudig 

bestellen van producten heeft u altijd inzage in de actuele prijzen, kunt u 

calculaties maken of een offerte aanvragen. In uw persoonlijke omgeving  

‘Mijn MCB Direct’ ziet 

u in een oogopslag de 

orderhistorie en wanneer 

uw bestelling geleverd 

wordt. Certificaten en 

facturen zijn online 

beschikbaar. 

De webportal in een notendop:
• Online registreren

• Mijn MCB Direct 

• Toegang tot MCB Direct Productassortiment

• 24/7 bestellen met 1 druk op de knop

• Materiaal op maat gezaagd

• Afgeleverd op uw adres

• Certificaten online beschikbaar

• Vooraf passende calculatie opvragen 
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Moederbedrijf MCB is inmiddels alweer meer dan 75 jaar specialist in het 

leveren van metaal en non-ferro. Vanuit het hoofdkantoor in Valkenswaard 

begeleidt de MCB Group haar maatschappijen in Nederland, België, Frankrijk en 

Duitsland. Deze werkmaatschappijen zijn hoofdzakelijk actief als groothandel 

en Service Center in metalen en non-ferro’s. Binnen de MCB Group zijn meer 

dan 900 medewerkers werkzaam.

MCB Direct opereert vanuit meerdere vestigingen door heel het land. Daarbij 

combineren we de kracht van een groot concern met een laagdrempelige en 

persoonlijke benadering. Wij maken het onze klanten zo eenvoudig mogelijk om 

business te laten groeien. Met op maat gesneden logistiek, slimme bewerkingen 

en innovatieve diensten die het maakproces optimaliseren. Het gaat ons boven 

alles om de mensen die samen hetzelfde doel nastreven. We brengen een flinke 

dosis kennis, energie en creativiteit in die samenwerking.

Onder de paraplu 

van MCB

Duurzaamheid 
MCB Direct vindt het belangrijk een steentje bij te dragen aan een beter 

milieu. We zijn continu in beweging als het gaat om de ontwikkeling van 

onze teams, het werken aan goede relaties met onze partners en het zoeken 

naar duurzame oplossingen voor behoud en verbetering van het milieu. 

Stukken metaal die overblijven worden nadat ze op maat zijn gezaagd niet 

weggegooid, maar hergebruikt. Dat geldt ook 

voor verpakkingsmateriaal. Al onze vrachtwagens 

hebben roet- en motorfilters en we gebruiken 

natuurlijk zo min mogelijk papier. Ook realiseren 

we energievriendelijke verlichting en verwarming.

MCB Direct is 

ISO 9001 gecertificeerd.



www.mcbdirect.eu


