


Douma Staal
Met een oppervlakte van 23.600 vierkante meter, een computergestuurde 

boor- en zaaginstallatie en een uitgekiende logistiek heeft Douma Staal een 

plek verworven tussen de meest moderne staalleveranciers van Europa. Vanuit 

de vestiging in Sneek worden binnen 24 uur de klanten bevoorraad met een 

modern en uitgebreid wagenpark. Douma Staal is succesvol dankzij een sterk 

team van medewerkers en door met beide benen op de grond te staan.



Al generaties ijzersterk
Sinds de oprichting in 1918 besturen drie opeenvolgende generaties 

Douma de onderneming. Grondleggers waren de broers Geert en Sippe 

Douma, later opgevolgd door beider oudste zoons Jan Douma en Jan Sippe 

Douma. De missie dienstbaarheid, eerlijkheid en menselijke bewogenheid 

staat ook bij de huidige directeur Geert Jan Douma hoog in het vaandel.

Jan Douma Gzn. Jan Sippe DoumaGeert Douma Sippe Douma



Bij Douma Staal heeft u te maken met mensen. Mensen 

met hart voor de zaak. Mensen met een hart voor staal. 

Lange wachttijden aan de telefoon zijn bij Douma Staal niet 

aan de orde en de mensen van de binnendienst verkoop 

staan u vriendelijk en met kennis van zaken te woord. 

Hart voor staal

Marga Postma

Alfred
Yntema

Leo Smid

Arjan
Bouma

Richard
Scholte

Dominicus
Bijlsma

Carla Bakker



Alles op maat
Dankzij onze geavanceerde boor- en (verstek)zaaginstallaties met drie boorkoppen 

kunnen we bijvoorbeeld pasklare onderdelen voor constructies leveren. Verder is 

het met deze machine mogelijk om door de klant aangeleverde NC bestanden 

(dstv-files) te verwerken. Extern kunnen we de volgende bewerkingen voor u 

verzorgen: stralen, stralen en menieën (ook grondlagen zoals MC), togen van 

balken, knippen en zetten en de levering van plaatmateriaal op maat.



Douma Staal ‘on the road’
Op de weg komt u onze vertegenwoordigers alsook ons moderne en 

uitgebreide wagenpark tegen. Naast onze huiftrailers die de kostbare lading 

tegen weersinvloeden beschermen, beschikken we over twee trailers met 

eigen kraan. Voor uitzonderlijk vervoer is er een uitschuifbare trailer die 

materiaal kan vervoeren tot een maximale lengte van maar liefst 29 meter.

onze vertegenwoordigers
Jacob Grootjans en Peter Bootsma



De online servicebalie van Douma Staal, 

24 uur per dag geopend. Hier vindt u het 

laatste nieuws uit de branche, uitvoerige 

bedrijfsinformatie, praktische documentatie 

en u kunt actuele prijsinformatie bekijken.

www.doumastaal.nl



Contactinformatie Tel: (0515) 411 211
Fax: (0515) 421 597

Voltastraat 5
Postbus 200
8600 AE  Sneek

E-mail: info@doumastaal.nl
Internet: www.doumastaal.nl
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