
www.pgb-europe.com

pgb-Europe is een totaalleverancier van bevestigingssystemen en 
handgereedschappen. Met ons breed en diep productassortiment bieden 
we onze klant een totaaloplossing.

MORE 
THAN
FASTENERS

Plugs, screws and anchors

Pluggen, schroeven en ankers

Bouchons, vis et chevilles

Stecker, Schrauben und Anker

MORE 
THAN
FASTENERS
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We  
breathe 
fasteners

pgb-Europe is...

Bevestigingsmaterialen. Van kleine schroefjes tot Europees 
genormeerde constructiebouten. Van nylon pluggen tot 
seismisch gekeurde verankeringen. Het zijn de zichtbare 
of onzichtbare verbindingen die bouwprojecten tesamen 
houden. Het zijn onmisbare schakels. Voor pgb-Europe 

is het ons dagelijks streven onze klanten te voorzien van 
kwaliteitsproducten en een bijpassende service. Al meer 
dan 60 jaar zijn wij een gevestigde waarde als leverancier 
en fabrikant van bevestigingsmaterialen. Het zit al 3 
generaties in onze genen. We breathe fasteners.

MORE THAN FASTENERS

Met ons uitgebreide assortiment voorzien wij onze 
klanten in hun alledaagse en specifieke behoeften aan 
bevestigingsmaterialen. Onze dienstverlening gaat echter 
veelverder dan enkel het product. 

Een persoonlijke service en het ontzorgen van de klant 
staan bij ons centraal. pgb-Europe is reeds lange tijd 
actief in diverse commissies op lokaal en Europees 
niveau zodat we steeds op de hoogte zijn van richtlijnen 
en normen.

7 MERKEN

Om de brede waaier van ons productassortiment te kunnen 
onderscheiden, heeft pgb-Europe een 7-tal eigen merken 
met een eigen uitstraling. Er is telkens één constante. “De 
commitment Quality by pgb...”

EIGEN PRODUCTIE

Via eigen engineering, productie in Polen en strategische 
partnerships kan pgb-Europe de vinger aan de pols houden om 
de marktevoluties van bij de bron op te volgen en innovatieve 
producten te ontwikkelen.

GROTE STOCK

Dankzij ons geoptimaliseerde voorraadbeheer met meer 
dan 30 000 direct beschikbare artikels en 80 000 indirect 
beschikbare artikels kan u als klant meegenieten van onze 
logistieke en e-commerce oplossingen.

SNELLE EN FLEXIBELE LEVERINGEN
Voor een vlotte levering van uw bestelling werken we samen 
met sterke partners voor een feilloos transport.

Onze missie
Met betrouwbare kwaliteitsproducten en een 
navenante service willen we onze klanten ontzorgen 
en hen een rendabele oplossing bezorgen. 

• Excellente productkwaliteit
• Hoge uitleveringsgraad
• Klantgerichte service
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vlnr: Frederik Pennoit, 
Johannes Heye, Vincent 
Pennoit, Marc Pennoit & 
Luc Pennoit

1 familie. 1 team.
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Maak kennis 
met onze 

directie
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‘Wij gaan voor 
partnerships op lange 
termijn met een duidelijke 
win-win situatie gecreëerd 
door onze toegevoegde 
waarde.”

Marc Pennoit
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“We zijn specialisten, 
of beter: een team van 
specialisten die elkaar 

goed aanvullen.”

Johannes Heye
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Een perfecte mix van 60 
jaar ervaring, een hoge 
productkwaliteit en een 
professionele aanpak.

Sinds onze ouders het bedrijf in 1956 oprichtten als 
een kleine eenmanszaak is er veel veranderd... maar 
de passie voor het product en de klant is gebleven. 
pgb-Europe is in de loop der jaren uitgegroeid tot een internationale 
speler op het vlak van bevestigingsmaterialen door consequent 
te blijven inzetten op productkwaliteit, technische kennis en 
maatwerk per klant. Samen met een ervaren en gepassioneerd 
team van medewerkers blijft onze familie inzetten op partnerships 
op lange termijn.  We willen een duidelijke win-win situatie door 
onze producten steeds te voorzien van toegevoegde waarde.   
Luc & Marc Pennoit

1. TOTAAL ASSORTIMENT

Met meer dan 80 000 artikelreferenties, 
bieden we u graag een one-stop 
solution. Vertrouwde en bewezen 
productkwaliteit zitten bij ons samen 
onder één dak.

 
 
 
2. ADVIES OP MAAT

pgb-Europe biedt op maat 
gemaakte opleidingssessies en 
productdemonstraties aan. De theorie 
wordt ondersteund door een aantal 
praktijkvoorbeelden en demonstraties.

 
 

3. EIGEN PRODUCTIE

Reeds jaren worden onze diverse 
bevestigingsmaterialen vakkundig gemaakt 
volgens onze technische tekeningen en 
kwaliteitseisen. 

In eigen beheer produceren we ETA gekeurde 
verankeringen in onze vestiging in Polen. 
Diverse strategische partnerships verzekeren 
onze constante kwaliteit en competitieve prijs.

4. MERCHANDISING SERVICE

Onze eigen ervaren merchandisers 
zorgen ervoor dat uw rek met 
zelfgekozen bevestigingsmaterialen en 
verankeringen  er steeds perfect en up-
to-date blijft uitzien.
 
 
 

5. GROTE VOORRAAD

Dankzij ons sterk geoptimaliseerde 
voorraadbeheer kan u als klant 
meegenieten van onze logistieke  
service en e-commerce oplossingen.  
Daarenboven biedt pgb-Europe 
een uitleveringsgraad van 97%. 

 
6. SNELLE FLEXIBELE LEVERING

Voorraadbeheer betekent voor ons  een 
optimalisatie van de bestelhoeveelheid, 
de voorraad en de locatie van de 
voorraden.  Door een intelligente 
strategie op vlak van voorraadbeheer 
kan  pgb-Europe verschillende 
opties voor de locatie van de levering 
aanbieden.
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Expertise én service,  
daar gaan we elke dag 

opnieuw voor

“Ons batch management 
systeem waarborgt een volledige 

traceerbaarheid van onze producten 
doorheen het hele logistieke proces.”

Frederik Pennoit

INGANGSCONTROLE

Alvorens onze producten de fabriek verlaten, vindt een 
eerste kwaliteitscontrole plaats. Bij elke stap binnen het 
productieproces worden onze producten gecontroleerd. 
Binnengekomen goederen ondergaan een visuele controle 
op bvb productmarkering, etikettering enz. Steekproefsgewijs 
vinden inspecties plaats. Dankzij een doorgedreven batch 
management systeem is elk product altijd volledig traceerbaar.

STATE-OF-THE-ART QUALITY CONTROL

Afhankelijk van ons inspectieplan worden verschillende 
karakteristieken gecontroleerd. In onze QC ruimte 
hebben we state-of-the art apparatuur om dimensionale, 
mechanische en metallurgische testen uit te voeren. 

KWALITEIT: IN PRODUCT EN SERVICE

Een belangrijke constante in het kwaliteitsbeleid van pgb-
Europe, is de kwaliteit van onze producten en business 
processen. Sinds 2002 zijn we ISO 9001 gecertificeerd. 
Sindsdien is ons kwaltiteitshandboek steeds verder verfijnd.  
 
 
 
 
LEVERANCIERSBEOORDELING

Kwaliteit van producten begint bij een correcte 
leveranciersselectie. Potentiële leveranciers worden 
daarom grondig geaudit en persoonlijk bezocht. Via een 
certificatiematrix zorgen we voor een constante evaluatie 
zodat wij u zekerheid kunnen garanderen.
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Een compleet 
aanbod

NA DE WOORDEN KOMEN NU DE PRODUCTEN

“pgb-Europe is er trots op een totaal aanbod te kunnen bieden aan 
onze klanten. Dankzij onze voorraad van meer dan 30 000 beschikbare 
producten kan u als klant meegenieten van onze logistiek en one-stop-
shop oplossingen. Daarnaast zijn productkwaliteit en de bijhorende 
service belangrijk. Zo kan u genieten van onze snelle en flexibele 
leveringsopties, gaande van on- en off-site tot remote-site leveringen.”

Luc Pennoit
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INTELLIGENT FASTENING SOLUTIONS

Een compleet assortiment aan DIN, EN en ISO genormeerde 
bevestigingsmaterialen.... met een naam. Reeds decennia 
lang werken we aan een unieke herkenbaarheid met onze 
uniforme verpakkingen: de doosjes met de (gele) vierkantjes. 
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DÉ PROFESSIONELE KWALITEITSSCHROEF

De gepatenteerde en CE gecertifieerde Hapax houtschroeven 
zijn ontworpen door Luc Pennoit en geproduceerd onder 
strikt kwaliteitstoezicht in onze productie vestiging in Viëtnam. 
De triple thread point en de geometrie van de verzonken 
freesribben onder de kop zijn gepatenteerd.  Mede door 
voorgaande en een geoptimaliseerde schroefdraad bereiken 
we een laag indraaimoment en toch een hoge uittrekwaarde.

De speciale BlueTop-coating is RoHS conform en biedt 
meer corrosiebestendigheid dan conventionele verzinking.

TERRASOPLOSSINGEN OP MAAT

De Hapax FIXING PRO is volledig onzichtbaar, esthetisch 
en snel in gebruik. Met het Hapax fundamentsysteem legt u 
vlot een volledig ecologisch terras.
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EEN TOTAALOPLOSSING VOOR IEDEREEN

SMART omvat een compleet aanbod van lichte, mechanische 
en chemische ankers ondersteund door talrijke Europese 
keuringsrapporten.

In onze poolse vestiging, pgb-Polska, produceren we 
state-of-the art kunststof pluggen zoals universeelpluggen, 
nagelpluggen, constructiepluggen en isolatiepluggen met ETA 
keuringen. 

ONTDEK ONZE HANDIGE CALCULATIE SOFTWARE

Onze SMART Anchor Calculation Software biedt een veilige en 
betrouwbare ondersteuning voor het berekenen van eenvoudige 
tot zeer complexe verankeringssituaties. Dankzij diverse modules 
is de software bruikbaar voor verschillende toepassingen van 
verankeringen.
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DE BASIS VOOR ELK STEVIG HOUTPROJECT

Onder FG Wood Connectors verdeelt pgb-Europe 
een compleet pakket aan houtverbindingen zoals 
balkendragers, spijkerplaten en hoekankers. Alle producten 
zijn individueel gebarcodeerd en worden op een unieke 
manier gepresenteerd.

BEWEZEN PERFORMANTIE

De PFS+ professionele houtschroeven zijn ideaal te gebruiken  
voor hout-op-hout toepassingen. De speciale snijpunt zorgt voor 
een snelle installatie en reduceert de kans op splijten van het hout. 
Daarnaast zorgt een geoptimaliseerde spoed voor een snelle 
montage en hoge uittrekwaarden. De PFS+ houtschroeven zijn 
CE gecertifieerd en geproduceerd in onze productie vestiging in 
Viëtnam.

GESCHIKT VOOR AL UW HOUTPROJECTEN

PFS+ constructieschroeven zijn specifiek ontworpen voor  
houtconstructies, dakconstructies, spant-gordingverbindingen.

Deze schroeven zijn vooral populair bij de professionele 
gebruiker en zijn beschikbaar in 2 types. De PFEVTG beschikt 
over een verzonken kop, daar waar de PFETTG beschikt over 
een flenskop. De flenskop heeft als voordeel dat het hout strakker 
naar elkaar toe getrokken kan worden, wat resulteert in hogere 
doortrekwaarden. 
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BOREN EN BITSEN VOOR ELK MATERIAAL

pgb-Europe is meer dan bevestigingsmaterialen. Een mooi 
assortiment aan handgereedschap, boren en bitsen maken 
ons aanbod compleet. De gereedschappen en boren 
worden in gerenommeerde Europese fabrieken onder onze 
supervisie gemaakt.
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Digitaal 
verbonden met  
pgb-Europe
Wist je dat het gemakkelijk is om digitaal verbonden te 
blijven met pgb-Europe via een van onze vele digitale 
kanalen? Onze websites, webshops, handige 
apllicaties en sociale media stellen u in staat om steeds 
met ons in contact te blijven en 24/7 uw bestellingen te 
plaatsen zonder het comfort van uw huis of kantoor te verlaten. 

De mondiale digitalisering is in sterke opmars. Ook binnen  
pgb-Europe staat deze technologie niet stil en bieden wij diverse 
digitale integratiemogelijkheden om uw inkoopproces te optimaliseren. 
Buiten onze webshop behoren system-to system connecties zoals EDI, 
scanning en e-invoicing tot onze standaard mogelijkheden.
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pgb-Europe
Logistics centre

Gontrode Heirweg 170
9090 Melle 
Belgium
T: +32 9 272 70 70
F: +32 9 272 70 99
info@pgb-europe.com

www.pgb-europe.com

pgb-Polska
Production plant

Ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3
41 - 807 Zabrze 
Polska
T: +48 (32) 330 26 10
F: +48 (32) 330 26 20
biuro@pgb-polska.com

www.pgb-polska.com

pgb-France
Sales office

25 Rue du Champ des Oiseaux
59230 Saint-Amand-les-Eaux
France
T: +33 (0)3 27 21 56 80
F: +33 (0)3 27 30 31 16 
info@pgb-france.com

www.pgb-france.com

Contacteer ons
NIEUWSGIERIG?

Volg ons  

op Linkedin,  
Instagram, 
Facebook
& Youtube

Bij pgb-Europe 
zetten we 

dagelijks in op 
groene energie.


