De wereld verandert

We zijn Leviat
We zijn er klaar voor

We zijn Leviat
Leviat brengt de expertise, vaardigheden en
middelen van de CRH-bedrijven in de divisie
construction accessories samen in
één wereldwijde organisatie.
Door onze individuele sterke punten
te combineren, zijn we beter in staat
te voldoen aan de behoeften van
onze klanten en aan de eisen van
bouwprojecten, van elke omvang,
overal in de wereld.
Als Leviat bedenken, modelleren
en maken we innovatieve producten
en technische oplossingen voor
een dynamische industrie.
We zullen ambitieuze bouwpartners
ondersteunen om veiliger, sterker,
sneller en beter te bouwen
en bijzondere, inspirerende
architectonische visies blijven
omzetten in realiteit.
De wereld verandert. Wat de
toekomstige eisen van onze
branche en de wereld om ons
heen ook mogen zijn, We zijn
er klaar voor.

Service
Door gebruik te maken van onze
wereldwijde technische middelen en
productienetwerk zal onze service
worden verbeterd waardoor we
flexibeler zijn en sneller kunnen
reageren.
Innovatie
Door onze uitgebreide technische
expertise en marktkennis te
combineren en al onze onderzoeksen ontwikkelingsactiviteiten te
coördineren, kunnen we sneller en
effectiever innoveren.
Digitaal
Toenemende investeringen en
toegewijde middelen in digitale
engineering zullen onze ontwerpen servicemogelijkheden versnellen
en ons helpen onze klanten beter te
ondersteunen.

Onze productmerken
De voormalige bedrijfsmerken van de CRHbedrijven in de divisie construction accessories
zijn overgegaan naar productmerken binnen
het uitgebreide productportfolio van Leviat.

Roestvastststalen
ondersteunings- en
veiligheidsbevestigingen
voor metselwerkbekleding, geëngineerde
betonverbindingen en
wapeningssystemen.

Innovatieve
betonverbindingen,
waaronder slanke,
sterke staal-beton
composietkolommen
en een uitgebreid
assortiment akoestische
producten.

Deuvel- en
gietvoegsystemen
voor plaat-opgrond toepassingen,
zoals bestratingen
en industriële
betonvloeren.

Uitgebreid assortiment
verankerings-,
wapenings- en
gevelbevestigingssystemen, voor zowel
bouw- als industriële
toepassingen.

Innovatieve
spiraalvormige
spouwankers,
bevestigingen en
reparatiesystemen
voor metselwerk.
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Leviat, een CRH-bedrijf, maakt deel uit van ‘s werelds toonaangevende bouwmaterialenhandel.

Deze merken staan synoniem voor hoge prestaties,
kwaliteit en betrouwbaarheid. Gesteund door nog meer
bedrijfsmiddelen en een gecoördineerde benadering van
onderzoek en ontwikkeling, zullen deze productseries onder
leiding van Leviat verder worden verbeterd en uitgebreid.

Superieure
verbindingssystemen voor
industriële betonvloeren,
in het bijzonder met
randbescherming om het
onderhoud in gebieden
met veel verkeer te
verminderen.

Uitgebreid portfolio
van geëngineerde
bouwaccessoires en
veiligheidsproducten
voor de (prefab)
betonindustrie.

Ruime keuze aan
mechanische
wapeningssystemen,
prefab accessoires en
spansystemen.

Geëngineerde
metselwerk- en
betonverbindingen,
plus verschillende
bekistingsoplossingen
en bouwplaatsaccessoires.

Isolatiesystemen voor
gebruik in (prefab)
betonnen frames van
gebouwen, ontworpen
voor verbeterde energieefficiency en thermische
prestaties.

We zijn Leviat
We zijn één team
We zijn er klaar voor

Veiligheid
Boven alles

Als één team zijn we verenigd door
gemeenschappelijke waarden. Deze
waarden ondersteunen de beloftes
die we dagelijks aan onze klanten en
aan elkaar doen.
Veiligheid

Samenwerking

Samenwerking
We zijn samen
sterker

We zijn Leviat

Innovatie
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Innovatie
We vinden een
betere manier

We zijn Leviat

Klantgerichtheid

Integriteit

Klantgerichtheid

We doen het juiste

We stellen de
klant centraal

Integriteit

We zijn
er klaar voor

Imagine. Model. Make.

Leviat.com

