Kwaliteit maakt het verschil

Waar de klant keizer is
Alhako Aluminiumindustrie is een toonaangevende leverancier van
aluminium gevelelementen. Wij ontwerpen, fabriceren én monteren
raam- en deurkozijnen, vliesgevels, hefschuifpuien, vouwwanden
en zetwerk. Ons bedrijf is een betrouwbare partner voor aannemers,
architecten, stichtingen en particulieren – of het nu gaat om utiliteitsof woningbouw, om nieuwbouw of renovatie.
Een echte partner
Alhako is veel méér dan een leverancier; wij zijn een echte partner voor onze
opdrachtgevers. We denken mee, nemen werk uit handen en ontzorgen. Zo levert ons
bedrijf een belangrijke bijdrage tijdens het uitwerken van het algemene ontwerp van een
gebouw.

Alles in één hand
Van calculatie en ontwerp tot poedercoaten en montage; Alhako houdt vrijwel alle
activiteiten in eigen hand. Hierdoor kunnen we de allerhoogste kwaliteit, stipte levering
en grote flexibiliteit garanderen.

Kwaliteit
Wij leveren kwaliteit. Dat geldt voor onze producten, maar ook voor onze dienstverlening.
Ons bedrijf is VMRG-, SKG-, KOMO- en VCA-gecertificeerd. Tegelijkertijd verliezen we de
prijs nooit uit het oog.

Afspraak is afspraak
Bij Alhako geldt: afspraak is afspraak, of het nu gaat om de planning of de prijs. Als
opdrachtgever hoeft u nooit bang te zijn voor onaangename verrassingen.

Maatwerk
Alhako levert geen standaardproducten, maar maatwerk. De specifieke wensen van de
individuele opdrachtgever staan te allen tijde centraal. De klant is bij ons geen koning,
maar keizer.

Jarenlange ervaring
Ons familiebedrijf werd opgericht in 1980 en heeft dus jarenlange ervaring. Het lage
verloop onder onze circa vijftig medewerkers zegt veel over de betrokkenheid binnen
ons bedrijf.
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Alhako Aluminiumindustrie
Hoverveld 5
6039 SE Stramproy
Postbus 3125
6039 ZG Stramproy

Tel.: 0495-562600
Fax: 0495-563393
E-mail:
alhako@alhako.nl
Voor prijsaanvraag:
calculatie@alhako.nl
www.alhako.nl
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Kwaliteitsproducten
Bij Alhako kunt u terecht voor ieder denkbaar gevelelement. U
vraagt het, wij maken het. Onze producten staan bekend om hun
hoge kwaliteit.
We gebruiken profielen van Schüco, wereldmarktleider in duurzame
oplossingen voor ramen, deuren en gevels. Dit innovatieve bedrijf
levert de modernste kozijn- en geveltechnieken, die bijvoorbeeld
zeer hoge isolerende waarden hebben.

Zorgvuldigheid
Schüco heeft een ongekend uitgebreid aanbod van profielen.
Alhako verwerkt deze tot gevelelementen die naadloos aansluiten
op de wensen, behoeften en het ontwerp van onze opdrachtgevers.
Ontwerp, fabricage en montage gebeuren met de grootst mogelijke
aandacht en zorgvuldigheid. Hierbij geldt: als onze medewerkers
een product thuis niet zouden willen hebben, gaat het de deur
niet uit.
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Uw ketenpartner
Prestaties op het allerhoogste niveau zijn alleen mogelijk door
goede samenwerking. Alhako is zeer ervaren in ketensamenwerking
en lean bouwen. Onze toegevoegde waarde is het grootst wanneer
wij al in een vroeg stadium bij een project worden betrokken. Dit
gebeurt ook steeds vaker, door partijen als Heijmans,
BAM Utiliteitsbouw/Woningbouw en Bouwbedrijven Jongen.
Alhako helpt bij het uitwerken van het algemeen ontwerp van
een gebouw, doet suggesties voor efficiëntere oplossingen
en detecteert fouten voordat deze tot problemen leiden.
Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in nauw overleg met alle
betrokken partijen. Met als resultaat: een hogere kwaliteit en lagere
kosten.

Pannenweg 266
6031 RK Nederweert
T 0495-460400
E info@smolenaers.nl
www.smolenaers.nl

Naast toeleverancier met een
zeer modern machinepark
voor plaatbewerking zijn wij
gespecialiseerd in het ontwerpen
en uitvoeren van creatieve
gevelbekledingen. Dit kan
zowel in CorTen staal als in
gecoat aluminium of aluminium
composietplaat.
Ook is het mogelijk uw gevel uit
te voeren met een fotoprint die
met een weersbestendige lak op
de plaat wordt aangebracht.
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Gehele
productieproces
in eigen hand
Alhako houdt vrijwel het gehele

Calculatie Onze offertes zijn gedegen, uitgebreid en duidelijk.
Hierdoor komt u later niet voor verrassingen te staan.

productieproces in eigen regie. Hierdoor
kunt u ervan opaan dat onze producten
van de allerhoogste kwaliteit zijn en stipt
op tijd geleverd worden.

Projectleiding/tekenen Onze projectleiders nemen het
tekenwerk voor hun rekening én begeleiden het project
van begin tot eind. Zo heeft u tijdens het gehele project één
aanspreekpunt.
Zagen Met een computergestuurde zaag worden alle onderdelen
precies op maat gezaagd.

C-MOL Benelux B.V.
Postbus 75
6670 AB Zetten
Tel: 0488-421848
info@c-mol.nl
www.c-mol.nl

Onbegrensde mogelijkheden!

Wij laten u in onze colour room graag de
oneindige mogelijkheden zien, voelen en beleven.
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Meer in

www.e

C-MOL ontwikkelt al meer dan 25 jaar software
voor de metalen ramen-, deuren- en
gevelbranche.

fo?

urolack

e.nl

Met C-MOL software kunt u eenvoudig en snel;
• calculeren
• tekenen
• werkvoorbereiden
• machine-aansturen
Waarom verschillende software programma’s
nemen als het ook met C-MOL kan!

Voorbewerking Het voorbewerken voor hang- en
sluitwerk vindt plaats met een computergestuurde
voorbewerkingsmachine.
Plaatwerkerij Van dorpels tot kolombekledingen en
afwerkingen; in onze plaatverwerkerij produceren we
aluminium zetwerk in alle denkbare soorten en maten. We
gaan hierbij geen uitdaging uit de weg!
Poedercoaten Alhako is een van de weinige producenten
van gevelelementen met een eigen poedercoatafdeling. We
vinden het belangrijk dit onderdeel van het proces in eigen
hand te houden, omdat uiterlijk en bescherming essentiële
kenmerken van onze producten zijn.

Assemblage Uit de verschillende onderdelen vervaardigt de
assemblageafdeling hoogwaardige eindproducten.
Montage Montage – inclusief glas – gebeurt veelal door eigen
montageteams. In een enkel geval maken we gebruik van
een beperkt aantal montagebedrijven waarmee we al jaren
samenwerken. Vanzelfsprekend zijn onze monteurs VCAgecertificeerd.
Service Mochten er na de montage problemen ontstaan, dan
worden deze verholpen door onze monteurs. Zo kan de
gebruiker van een gebouw jarenlang zorgeloos genieten van
onze producten.

PU R E LU X E
Weert • (0495) 53 56 48
www.nijszonwering.nl

ROLLUIKEN • ZONWERING • RAAMDECORATIE • HORREN • TERRASOVERKAPPINGEN • GARAGEDEUREN

7

Project:

nieuw stadhuis Weert
Het nieuwe stadhuis van de gemeente Weert is een beeldbepalend
gebouw. Alhako produceerde, leverde en monteerde alle aluminium
gevelelementen en brandvertragende puien. Ook de isolerende,
brandvertragende en zonwerende beglazing leverden en
monteerden we. Dit alles gebeurde in opdracht van de aannemer,
bouwcombinatie Mertens-Meulen.
Ook tijdens dit project bewees Alhako van toegevoegde waarde te
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zijn door actief mee te denken. Dit leidde onder meer tot een aantal
eenvoudigere en efficiëntere oplossingen.
Het stadhuis wordt gebouwd op een parkeergarage voor 380
auto’s en bestaat uit 5 bouwlagen. De bouw van het nieuwe
pand is onderdeel van de herontwikkeling van het gebied
Wilhelminasingel-Driesveldlaan.

Vranken B.V.
DichtingsproDucten
DÉ partner voor bouw en inDustrie

‘Deskundig personeel,
innovatief, oplossingsgericht,
deugdelijke kwaliteit
en een goede prijskwaliteitverhouding.
Zo kennen wij Alhako.
Deze partner leverde een
belangrijke bijdrage aan
de bouw van het nieuwe
stadhuis van Weert.’

o.a. dealer van Ge Momentive, Den braven, Hercuseal, tremco illbruck,
otto Chemie, sika, Duco ventilation & sun Control, bostik en saba

kitten - liJMen - pursCHuiMen
isolatieMaterialen - tapes
DiCHtinGsbanDen - volrubber
Foliën - DuCo ventilatieroosters
Glaslatten - aluMiniuM proFielen
kitpistolen - GereeDsCHappen

Gewandeweg 13-15 - 6161 DJ Geleen
t 046 475 1856 - F 046 475 23 40 - e info@vranken.nl

Bouwcombinatie
Mertens-Meulen

www.vranken.nl

Samen

ondernemen

“Wat ons definieert is het perfecte samenspel
tussen aanbod, zorgvuldigheid van werken en advies.
En ook de samenhang van ambities en transparantie
tussen ons en onze klanten. Dit alles in combinatie
met onze persoonlijke gastvrijheid.”
Dit heeft geresulteerd in een 30-jarige samenwerking
met Alhako en daar zijn wij trots op!

Wesselman. Wezenlijk anders.
Erik Jasper Noll is Vennoot binnen Wesselman.

Algemeen

Wanneer er binnen de stijl van d
gecommuniceerd wordt het log
volgende manieren gebruikt:

- bij een middel waarbij persone
logo toepassen op een witte ac

Eindhoven | Helmond | Weert | www.wesselman-info.nl

- bij beelddragers waarbij alleen
municeerd, het logo op een bla
merk in full color en woordmer
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Project:

studentenhuisvesting
Eindhoven
Aan de Cederlaan in Eindhoven heeft BAM Woningbouw voor
woningcorporatie Vestide 227 studenteneenheden gerealiseerd.
Alhako was betrokken bij dit project. Alle aluminium gevelelementen,
brandvertragende puien, kaders en frames, borstweringpanelen
en afdekkappen werden door ons geproduceerd, geleverd en
gemonteerd.
Tijdens de voorfase droeg Alhako de detaillering aan. Uitgangspunt
hierbij was dat de kozijnen bijdragen aan een gevel met een frisse
uitstraling, die past bij studentenhuisvesting. Ook over de planaanpak
dachten we actief mee. In het complex kunnen 317 studenten wonen.

‘We hebben Alhako als een zeer prettige
partner ervaren. Het is een bedrijf dat
meedenkt in de voorbereiding en actief
bijstuurt in de uitvoering. De monteurs
ter plekke waren kundig, gemotiveerd
en hadden correcte omgangsvormen.
Alhako is zich zeer bewust van het
invullen van de klantverwachting.’
Bam Woningbouw
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Pilkington Benelux,
duurzame partner in glasoplossingen
Pilkington Benelux is Alhako’s glasleverancier. Dit bedrijf biedt
duurzame glasoplossingen voor energiebesparing, zonwering,
geluidwering, brandwering, maar ook voor veiligheid en bescherming.
Pilkington levert kwaliteit, hanteert korte lijnen met de klant en heeft
‘afspraak is afspraak’ als credo. Dit met als doel om simpelweg de beste
te zijn. Daarmee is het een aangewezen partner voor Alhako.
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het stadhuis van
Weert zijn twee voorbeelden van projecten die op basis van onze
samenwerking zijn gerealiseerd. Pilkington als producent van glas en
Alhako als verantwoordelijke voor de realisatie van het project. Een
samenwerking waarbij expertise, kwaliteit en service voorop staan!
Aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen is verankerd in de organisatie van Pilkington. Kijk voor
meer informatie op de website www.pilkington.nl.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Pilkington Benelux en Alhako Aluminiumindustrie:
een glasheldere samenwerking!
Al jarenlang levert Pilkington Benelux kwaliteitsglas aan Alhako Aluminiumindustrie voor gebruik in gevels.
Een samenwerking die gebaseerd is op het hoge niveau dat beide bedrijven nastreven op het gebied
van esthetiek en veiligheid.
www.pilkington.nl
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Partners in realisatie van
innovatieve gevels

Energie investeren in samenwerken levert de beste resultaten op. Schüco Nederland BV
bedankt Alhako voor de goede samenwerking.
Onder het motto ‘Natuur, mens en techniek’ ontwikkelt Schüco de allernieuwste technologieën voor meer energie-efficiëntie, comfort en veiligheid. Adaptieve gevels die zich
aanpassen aan steeds wisselende klimatologische omstandigheden. Innovaties die het
woon- en leefcomfort in een gebouw op een natuurlijke en duurzame wijze verhogen.

Groene Technologie voor de Blauwe Planeet
Duurzaam in Energie door Solar en Ramen
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