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Vanuit ons bunkerstation leveren wij diverse brandstoffen voor de 

binnenvaart en zeevaart. Verder verkopen wij vetten, brandstof- 

toevoegingen, AdBlue en doen wij brandstofbehandelingen.

Hernieuwbare brandstoffen
Naast het leveren van traditionele brandstoffen heeft Nobel zich ook 

gericht op nieuwere en schonere brandstoffen zoals (Bio) LNG, GTL 

en HVO. Na jarenlang pionieren kreeg Nobel in 2011 de primeur om 

het eerste binnenvaartschip in Europa te bunkeren. Tegenwoordig 

beschikken wij over een gecertificeerde LNG-Bunkerkade, waar 

LNG-tankers regelmatig gebruik van maken.

Kade
Naast onze bunkerservices, is het ook mogelijk om van onze kade 

gebruik te maken wanneer er sprake is van het afgeven van slops, 

hijswerkzaamheden of reparatie. Het is mogelijk om voor kortere 

of langere tijd gebruik te maken van onze faciliteiten, waarbij u het 

gemak van onze one-stop-shop zal ervaren.

A. Nobel & Zn. is totaalleverancier voor de maritieme sector. Als 
marktleider in filters, leverancier van brandstoffen en allerhande 
scheepsmaterialen zijn wij het vertrouwde adres voor uw totale 
scheepsuitrusting.

Totaalleverancier
Wij bedienen de gehele breedte van de maritieme 

sector vanuit onze locatie in Zwijndrecht. Dankzij 

onze ruime faciliteiten en grote voorraden zijn wij 

met recht een one-stop-shop te noemen.

Drie generaties
Wij onderscheiden ons met jarenlange opgebouwde 

kennis van drie generaties en met gespecialiseerde 

medewerkers die service en kwaliteit met onderbouwd 

advies hoog in het vaandel hebben staan.

Centrale ligging
Wij zijn gevestigd in Zwijndrecht, gelegen aan 

Europa’s belangrijkste vaarroutes en onder de rook 

van belangrijke havens als Rotterdam, Moerdijk en 

Dordrecht. Door onze centrale ligging weten klanten 

ons makkelijk te vinden en zijn wij in staat snel te 

leveren.

A. NOBEL & ZN. MEER DAN ALLEEN BRANDSTOFFEN

OVER ONS BUNKERSERVICE
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Controle van filters met 
eigen microscoop

Heeft u mogelijk schade aan uw 
filters? Met onze geavanceerde 

apparatuur zijn wij in staat om snel 
diagnoses te stellen, micronages te 
controleren en daardoor problemen 

op te lossen.

Verhuur van mobiele 
units

Verontreinigde brandstof of 
hydraulische olie? Wij hebben 

mobiele filterunits klaarstaan om dit 
te reinigen.

Reparatie en
onderhoud

Is uw filterunit aan revisie toe? Wij 
hebben monteurs in huis om dit 

intern of bij u op locatie uit te voeren. 

Olie Lucht

Koelwater Hydrauliek

Water Brandstof

Nobel is marktleider op het gebied van filtratie.Wij 
zijn authorized distributor van gerenommeerde 
merken als Fleetguard en Parker. Daarnaast houden 
wij voorraden aan van vele andere merken.

Alles in huis 
We beschikken over een ruim magazijn met een compleet 

aanbod aan filters en toebehoren die wij direct uit voorraad 

kunnen leveren.Door jarenlange relaties met de verschillende 

filtermerken zijn wij in staat om niet-voorradige producten in 

korte tijd te leveren.

Productkennis
Naast het leveren van filters zijn wij ook uw partner op het gebied 

van filtratieproblematiek. Wij hebben eigen aparatuur ontwikkeld 

waarmee wij olie kunnen reinigen en water kunnen scheiden. 

Daarnaast monitoren wij het bestelgedrag van onze klanten. 

Wanneer wij afwijkingen constateren of mogelijkheden zien voor 

kostenreductie, treden wij direct met onze klanten in contact.

GREEP UIT ONS ASSORTIMENTFILTRATION & SEPARATION

OVERIGE DIENSTEN

Wereldwijd leverbaarGrote voorraadDiverse merken

MARKTLEIDER IN FILTRATIE



Bekijk ons 
volledige 

assortiment 
in onze 

webshop

Veiligheidsartikelen Gereedschappen Stickers

Verf en toebehoren IJzerwaren

Touw en Slangen Kantoorartikelen Elektra

KledingVerlichting Schoonmaak

Nobel is hét centrale punt voor het inkopen van uw scheepsuitrusting. In 
onze ruim opgezette winkel vindt u alles wat er standaard op een schip 
benodigd is. Dankzij onze grote voorraad en het brede assortiment zijn 
wij in staat om snel de tekorten in uw scheepsuitrusting aan te vullen. 
Daarnaast dienen wij als leverancier voor de gehele uitrusting van 
nieuwbouwschepen.

Gespecialiseerd personeel
Onze enthousiaste medewerkers hebben een enorme 

kennis en ervaring met een breed scala aan pro-

ducten. Zij zijn in staat om u een goed onderbouwd 

advies te geven.

Korte levertijden
Door onze brede contacten zijn wij in staat om de 

meest uiteenlopende producten onder gunstige 

condities en met een korte levertijd aan te bieden.

Álles leverbaar
Wij kenmerken ons door ons hoge serviceniveau. Voor 

onze klant stellen we alles in het werk om aan hun 

wensen tegemoet te komen en hun werk uit handen 

te nemen. Of er nu sprake is van aanvullend advies 

bij een van onze producten, of een uniek artikel dat 

buiten ons assortiment valt en besteld moet worden. 

ALLES ONDER ÉÉN DAK
SCHEEPSWINKEL

Grote voorraad Alles leverbaar Korte levertijden



Maak gebruik van onze nieuwe webshop

www.anobel.nl


