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Gevelelementen op maat
Al meer dan 25 jaar ontwerpt, produceert
en monteert Gevel Design Beek aluminium
en stalen gevelelementen op maat. Vanuit
ons productiecentrum in het Gelderse
Beek leveren wij vliesgevels, kozijnen,
ramen, deuren, serres en lichtkappen voor
projecten in heel Nederland en de Duitse
grensstreek. Met Gevel Design Beek kiest u
voor een betrouwbare en flexibele partner.

Vakwerk in teamverband
Tijdens elk project is er nauw overleg met
de opdrachtgever en andere deelnemende
partijen. Hierbij delen we graag onze kennis
en ervaring in bouwteamverband. Dankzij
de korte lijnen binnen ons familiebedrijf

bent u verzekerd van heldere communicatie
en zijn onze projectleiders van de
ontwerpfase tot aan de oplevering uw vaste
aanspreekpunt.

Kwaliteit gegarandeerd
Wij staan garant voor de hoogst mogelijke
kwaliteit. Dat betekent: werken volgens
afspraak en binnen het gestelde budget
door goed opgeleide en ervaren
vakmensen met kennis van materialen en
normeringen. Wij leveren onze producten
met VMRG-keurmerk. Met dit keurmerk
voldoen de gevelelementen aan de
strengste eisen op het gebied van kwaliteit,
veiligheid en duurzaamheid.

Aluminium en stalen
gevelelementen
Wij ontwikkelen en produceren maatwerkoplossingen
voor gevels van onder meer kantoorgebouwen,
bedrijfshallen, zorginstellingen, scholen, theaters
overheidsgebouwen en horeca- en winkelpanden.
Onze aluminium en stalen gevelelementen hebben
een lange levensduur, zijn onderhoudsvriendelijk
en bieden een goede isolatie. Daarnaast
beschikken wij over diverse certificeringen om
te voldoen aan bijvoorbeeld, brandwerende en
inbraakwerende eisen.

Extreme en gedurfde ontwerpen
De veelzijdigheid van aluminium, met daarbij de
variatie in kleuren en afwerkingen, biedt onder
andere architecten ontwerpvrijheid voor de gewenste
vormgeving en uitstraling. We hebben ruime ervaring
in extreme en gedurfde ontwerpen: panden met een
bijzondere uitstraling, waarin aluminium elementen
nadrukkelijk hun plaats opeisen. Wij maken, naast
de gebruikelijke vormgeving, onder meer ook
gesegmenteerde, gefacetteerde en gebogen
aluminium constructies.

Gevelelementen en nevenproducten
Gevel Design Beek levert een breed scala aan
aluminium en stalen kozijnen, ramen, deuren,
vliesgevels, serres en lichtkappen. Ook voor
seriematige productie kunt u bij ons terecht. Wij
verzorgen maatwerk tot in de kleinste details.
Desgewenst leveren wij een totaalpakket met
nevenproducten als zonwering, tourniquets,
deurautomatisering en aluminium zetwerk.
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Van ontwerp
tot montage
Voor onder meer aannemers, bouwbedrijven,
projectontwikkelaars en architecten verzorgen onze
vakmensen alle disciplines voor het gehele traject.
Wij denken mee in de beginfase en wij hebben de
engineering, productie en montage geheel in eigen
beheer. Voortgang, kwaliteit en coördinatie worden
door de projectleiding bewaakt.
Om het beste resultaat te behalen werken wij nauw
samen met vaste toeleveranciers, die niet alleen
beschikken over de juiste kennis en beste materialen,
maar ook de hoogste kwaliteitsnormeringen in
huis hebben.

Werken in bouwteam
Wij hechten belang aan het werken binnen een
bouwteam. Door deze projectgebonden samenwerking
komt de deskundigheid van ieder bouwteamlid beter
tot zijn recht, wat leidt tot een efficiënter eindresultaat.
Door vroegtijdige participatie in een project worden
onze maatwerkoplossingen optimaal geïntegreerd en
tot in detail afgestemd op de wensen en eisen van de
gebruiker.

Geavanceerde technologie
Gevel Design Beek beschikt over een modern
machinepark. Onze CNC-gestuurde zaag- en
bewerkingsmachines worden aangestuurd door
software waarmee het mogelijk is om, tegelijk
met de tekeningen, zelf geschreven macro’s mee
te sturen. Deze macro’s geven exact aan volgens
welke specificaties de verschillende onderdelen
geproduceerd moeten worden.
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