ons specialisme

samen voor
onze klant

Bij aalbers|wico kunnen we alles maken
van staal, roestvaststaal en aluminium.
We combineren veelzijdige oplossingen in de
breedte met ons moderne machinepark en de
knowhow van onze specialisten. Dat is uniek!
Onze belangrijkste specialismen?

• Engineering:
we werken ideeën uit tot ontwerp of we redesignen
samen met u uw product voor een optimaal resultaat.

• Metaalbewerking:
(3D) buis- en plaat lasersnijden, kanten, ponsnibbelen,
buigen, (3D) walsen, (robot)lassen, frezen, draaien,
kortom: alle denkbare verspanende en niet-verspanende
bewerkingen.

• Oppervlaktebehandeling:
we slijpen, schuren, polijsten en conserveren; u krijgt
metaalproducten die kant-en-klaar zijn, gepoedercoat, verzinkt of
verchroomd.

• Assemblage:
van eenvoudige halffabricaten tot aan complete productiestraten. We
assembleren metalen onderdelen, maar voegen op uw specificatie ook
alle denkbare andere materialen en onderdelen toe. Van houten of kunststof
onderdelen tot besturingstechniek.

• Montage op locatie:
of het nu om constructies gaat of machinebouw, onze specialisten verzorgen voor u
de montage op locatie.

• Service:
wij staan achter ons product en ook na levering is uw product onze zorg!

Wij zeggen wat we doen en wij doen wat we zeggen

Denken in oplossingen. Dat is de
kracht van aalbers|wico. Dat doen we
al bijna vijftig jaar!
Die oplossingen zijn inmiddels heel
gevarieerd. Aalbers is, sinds het
ontstaan in de jaren zestig, uitgegroeid
tot een veelzijdige groep bedrijven met
een vloeroppervlakte van meer dan
15.000 m2.
De verschillende divisies en zuster
bedrijven zijn gespecialiseerd in
bouwkundige beveiliging, winkel- en
projectinrichting, industriële deuren en
biometrische identificatie- en
beveiligingssystemen.

Molenstraat 18
3927 AC Renswoude
Postbus 11
3927 ZL Renswoude
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info@aalberswico.nl
www.aalberswico.nl

neem contact op met ons en
maak een afspraak voor een
persoonlijke kennismaking
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|

halffabricaat

8 winstpunten voor u
1. U staat op nummer één
Bij aalbers|wico staat u centraal. Uw vraag, uw uitdaging en uw wensen zijn
leidend. Afspraak is afspraak. Behalve leverancier zijn we graag uw partner.

2. Vereenvoudiging van uw inkoop
U kunt de productie van alle denkbare metaalproducten, enkelvoudig en
samengesteld, aan ons overlaten. Dat maakt uw inkoopproces aanzienlijk
eenvoudiger. Als partner leveren we u een totaaloplossing.

3. Uitbesteden in plaats van investeren
Waarom zou u uw machinepark uitbreiden en kostbare expertise in huis halen?
Houd uw organisatie flexibel en besteed de productie van metaalproducten uit
aan de specialisten van aalbers|wico.

van vlakke plaat
tot complete machine

klantgericht
vakkundig
flexibel

4. Just-in-time levering
U heeft een strakke planning met korte levertijden. Wij zijn flexibel en leveren
just-in-time. Zo nodig houden wij uw product op voorraad.

5. Een idee is genoeg
Heeft u een idee? Een globaal ontwerp? Alleen een paar maten?
Dat is voor ons genoeg. Onze engineers werken uw idee uit tot ontwerp in een
moderne 3D-omgeving.

6. Verlaging van uw kosten
Als specialist vervaardigen we een breed scala aan metaalproducten.

We denken actief met u mee bij het optimaliseren en redesignen van
productontwerpen. U bent niet de eerste die door onze inbreng aanzienlijk
bespaart op productiekosten. Met ons gevarieerd en specialistisch machinepark
zijn onze oplossingen vaak ambitieuzer en creatiever.

Elk product is maatwerk. Van een serie enkelvoudige onderdelen of halffabricaten tot één grote, klantspecifieke machine. Van onderdelen voor hekwerken
en trappen tot componenten voor de transportindustrie of bijvoorbeeld de agrarische

Veel opdrachtgevers werken al jaren samen met aalbers|wico.
Relaties die uiteenlopende producten, constructies of machines maken
en dat zo efficiënt mogelijk willen doen. Herkent u die uitdaging?
Wilt u voor al uw metaalproducten graag één aanspreekpunt?
Heeft u ook een partner nodig die optimaal inspeelt op uw wensen?
Welkom bij aalbers|wico.

Onze opdrachtgevers
onderscheiden zich onder
andere op de volgende markten:

•

bouw

•

metaal

•

industrie

•

agri & food

•

zorg & revalidatie

•

winkel & interieurbouw

•

machine & apparatenbouw

•

transport & carrosseriebouw

7. Verhoging van uw kwaliteit
We werken uiterst precies. Dankzij toegewijde en goed opgeleide vakmensen
en geavanceerde machines, zijn wij in staat om aan uw kwaliteitseisen te
voldoen.

8 Altijd een oplossing
Hoe groot de uitdaging ook is, inventief als we zijn, komen we altijd met een
oplossing.

engineren | verspanen | lasersnijden | ponsnibbelen | robotlassen | construeren | assembleren

Optimale samenwerking

Meer dan 15.000 m2 aan expertise tot uw dienst

sector. Van winkelpresentatie tot medische hulpmiddelen. Wat u ook nodig heeft, voor
iedere vorm van metaalbewerking kunt u bij aalbers|wico terecht.

een partner die méér in
huis heeft

van
maatwerk
tot
seriewerk

