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Ze zijn 26 jaar oud, Sebastiaan 
Steen en zijn vriendin Ann-
Sophie Samyn, de zaak-
voerders van Steen Parts & 
Prototyping. Hun gezonde 
ambitie en dynamische aard 
symboliseren het bedrijf. Het 
vijfkoppig team legt veel flexi-
biliteit aan de dag en gaat voor-
uitstrevend tewerk. Sebastiaan 
Steen: “Klanten vinden ons 
vaak voor totaalprojecten of 
bij onderdelen waar ze proble-
men mee ondervinden. Vanuit 
onze expertise en met ons 
modern machinepark denken 
we actief mee over oplossin-
gen. Soms kan het gemakke-
lijker of goedkoper. We voeren 
dus niet enkel uit, maar advi-
seren en optimaliseren ook.”

Nieuwe pijler: 
plaatbewerking

Steen Parts & Prototyping 
breidt zijn machinepark uit. 
Vandaag zijn al vijf CNC-
freesmachines en twee CNC-
draaibanken operationeel in 
het atelier. Recent kocht het 
bedrijf ook een fiberlaser en 
een CNC-plooibank aan. Vanaf 
maart zullen ze zo in eigen 
beheer ook plaatwerk kunnen 
uitvoeren. “Voorheen kregen 
we die vraag af en toe en had-
den we er ook vertrouwde 
partners voor, maar de nieuwe 
investering verruimt onze 
mogelijkheden aanzienlijk. 
Een hele nieuwe doelgroep 
komt hierdoor bij ons terecht. 
Ook hier kozen we bewust 
voor kwalitatieve machines om 
hoogwaardige producten af 
te leveren”, aldus Sebastiaan.

Het toeleveringsbedrijf inves-
teert niet enkel in machines. 
Onlangs werden ook twee 
nieuwe medewerkers aan-
geworven. Zij ondersteunen 

mee de groei van Steen Parts 
& Prototyping en zullen ook 
het realiseren van de nieuwe 
plaatbewerkingspijler in 
goede banen helpen leiden.

Gekend voor kwaliteit

Als zusterbedrijf van 
Elektriciteit Steen bouwt Steen 
Parts & Prototyping op ruime 
ervaring met industriële acti-
viteiten. Net zoals bij de indus-
triële elektriciteitswerken staat 
ook het draai- en freeswerk, en 
binnenkort ongetwijfeld het 
plaatwerk, gekend voor zijn 
kwaliteit. Dat imago is nu ook 
officieel bevestigd. Steen Parts 
& Prototyping kreeg name-
lijk een ISO 9001-certificaat. 
Daarmee onderstreept het 
bedrijf nogmaals zijn belofte 
om alles tot in de puntjes uit 
te voeren en vragen te beant-
woorden met doelgerichte 
oplossingen. Daar kan u op 
rekenen. ����������������������

BREDE 
TOELEVERINGSMOGELIJKHEDEN 

MET KWALITEITSLABEL

Steen Parts & Prototyping

De Arend 6 
8210 Zedelgem

M. 0497 41 18 27

sebastiaan@steen-pp.be 
www.steen-pp.be

Steen Parts & Prototyping is een 
jong bedrijf in volle bloei. Met twee, 
jonge krachten en evenveel nieuwe 

machines verruimt de toeleverancier de 
mogelijkheden voor zijn klanten. Daar 

komt sinds kort een ISO 9001-label 
bovenop. In oktober behaalde Steen Parts 

& Prototyping dit kwaliteitscertificaat.

Sebastiaan Steen 
& Ann-Sophie Samyn
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