ALUMINIUM
knippen, frezen, plooien,
lassen en poedercoaten

Wanneer service
en kwaliteit belangrijk
zijn voor u.
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Sinds de oprichting van de firma in 1994, is Alu-Coating door zijn veelzijdigheid, een
gekende naam in de aluminium wereld!
Wij zijn gespecialiseerd in knippen, plooien, lassen, frezen, ponsen en poedercoaten
van aluminium. Ook inox bewerkingen behoren tot ons kunnen!
Doorheen de jaren, blijven wij activiteiten ontplooien om zo nieuwigheden te kunnen
realiseren. Telkens met onze belangrijkste doelstellingen:
»» Gezonde groei
»» Goede kwaliteit en vakmanschap
»» Uitstekende service
Contacteer ons vrijblijvend en ontdek zelf
onze kwaliteit en service.
Het Alu-Coating team

Alu-Coating bvba
Bosstraat 3 I 2960 Brecht
t +32 (0)3 330 17 77 I f +32 (0)3 330 17 75
info@alucoating.be I www.alucoating.be
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■ KNIPPEN
Alu-Coating investeert steeds in de recentste
kniptechnologie en vernieuwt zijn machinepark
vaak. Dankzij een grote opslagcapaciteit hebben
wij de meest courante platen op stock. Met onze
CNC plaatscharen knippen wij platen tot op de
millimeter nauwkeurig.

»» Maximum lengte: 6 meter
»» 3 plaatscharen tot 4 meter
»» 1 plaatschaar tot 6 meter

“NAUWKEURIG,
K WA L I TAT I E F,
SNEL &
ECOLOGISCH.”
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“KNIPPEN
TOT 6 METER.”
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■ PLOOIEN
Dankzij onze CNC gestuurde plooibanken
kunnen wij streven naar perfectie. Wij kunnen
plooien tot maximum 6 meter en hoeken plooien
van 30° tot 179° met een precisie van 1°.
»» 1 plooibank van 0,85m
»» 1 plooibank van 1,25m
»» 3 plooibanken van 4m
»» 1 plooibank van 6m
»» 1 vouwbank van 6m

“PLOOIEN
TOT 6 METER.”
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■ FREZEN
Met onze computergestuurde freestafels maken
wij alle mogelijke vormen in aluminium: figuren,
logo’s, valse centers, cijfers en letters.
Ook deurpanelen in alle motieven en vormen, van
groeven tot uitsnijdingen, zijn geen probleem.
»» Bol-groef
»» V-groef
»» Rechte groef
»» Mondiale groef
»» Renaissance groef
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“WE HALEN
ALLE MOGELIJKE
VORMEN UIT
ALUMINIUM.

■ DOOR- EN INFREZING
»» Maximale afmetingen: 2 x 4 m
»» Panelen: minimale plaatdikte: 1,5 mm
(ophanging met gaatjes)
»» Opdekplaten: minimale plaatdikte: 3 mm
(ophanging met lastopjes)
»» Freesbreedten: 3, 4, 6, 8, 10, 12 en een
combinatie van...
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■ LASSEN
Door optimaal uitgeruste TIG-lasposten en
halfautomaten kunnen wij elke constructie
uit aluminium en inox aan.
Dankzij professionele las- en opspantafels
worden alle constructies correct gemaakt.

VOORZETKADER
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SPECIALE
CONSTRUCTIES
U heeft een idee... Alu-Coating voert het uit!
Alu-Coating gaat graag een uitdaging aan en heeft dan
ook al heel wat speciale constructies gerealiseerd.
Van tuinmeubilair, gevelbekleding, brievenbussen
tot voorzetkaders en gelaste lichtstraten.
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■ VOORZETKADERS

Aluminium voorzetkaders gemoffeld in een kleur naar keuze zorgen
voor een estetische meerwaarde van de gevel. Alu-Coating maakt
al enkele jaren gelaste voorzetkaders op maat voor verschillende
klanten.
Door onze ervaring en productiemogelijkheden, zorgen wij ervoor dat
al uw ideeën werkelijkheid worden. Bijna alle vormen en maten zijn
mogelijk. Een grote nauwkeurigheid is belangrijk zodat de voorzetkader
perfect aansluit en de waterdichtheid en afwatering verzekerd wordt.
Hebt u zelf een wild idee of een speciaal project?
Spring dan zeker eens binnen!
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■ DEURTREKKERS
Alu-Coating heeft een groot gamma
aluminium deurtrekkers zodat u voor elke deur
de geschikte deurtrekker vindt. Deze deurtrekkers
worden op maat geproduceerd en gemoffeld in
RAL kleur naar keuze.
Buiten onze standaard deurtrekkers, kan u ook
steeds terecht bij ons voor uw eigen ontwerpen.
Alu-Coating realiseert deurtrekkers op maat,
afgewerkt tot in de perfectie!
Vraag naar onze folder van de deurtrekkers voor
het volledige gamma of neem een kijkje op onze
website.
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■ S A N D W I C H PA N E L E N
Sandwichpanelen zijn zeer betrouwbare bouwmaterialen,
opgebouwd uit twee stevige aluminium buitenplaten met
daartussen een kern van PUR (polyurethaan). Deze panelen
worden volledig op maat en in kleur naar keuze gemaakt.
De PUR is verkrijgbaar in verschillende diktes. De PURisolatie kan langs 1 of 2 kanten voorzien worden van een
aluminiumplaat met kleur naar keuze. Ook bi-color behoort
tot onze mogelijkheden.
Infrezingen, doorfrezingen en speciale vormen zijn geen
probleem. Hierdoor kunnen de sandwichpanelen voor vele
verschillende doeleinden gebruikt worden.
»» Maximale afmetingen: 1500 x 6000mm
»» PUR: 20-25-30-35-40-50mm
»» Aluminium: 2-3-4mm
ingewerkte deurtrekker

vlak sandwichpaneel

14

vleugeloverdekkend
vlak sandwichpaneel

sandwichpaneel met
in- of doorfrezingen

A

■ RAAMDORPELS

32,5
32,50
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De raamdorpels worden op maat geplooid uit een aluminium
plaat van 2mm of 3mm dikte met een maximum lengte van
6000mm (6meter). De raamdorpels kunnen gemoffeld worden
in RAL kleur naar keuze. Dankzij de verschillende kopschotten
in combinatie met voegstukken, binnen- en buitenhoeken, vindt
B
u voor elke toepassing de perfecte oplossing.

9955
°°

breedte
breedte

8855
°°
99

Technische data
»» Materiaal: geplooid aluminium
»» Legering: H5005 H24
»» Dikte: verkrijgbaar in 2mm of 3mm
»» Maximum lengte: 6000mm (6 meter)
C
»» Breedte: naar keuze tot maximum 1400mm
(1.4 meter)

»» Poedercoating: in RAL kleur naar keuze
»» Op aanvraag mogelijk: bevestigingsgaten – antidreun folie

normaal kopschot

crepi kopschot

gelast kopschot type1
D

antidreun folie
gelast kopschot type2
1

gelast kopschot type3
raamdorpel met
crepi kopschot
gelast kopschot type4
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■ M AT O
Mato staat voor een aluminium gevelbekleding,
opgebouwd uit een eenvoudig kliksysteem met
verticale of horizontale latten.

Waarom kiezen voor mato?

Het oogt robuust, kwalitatief en geeft uw woning,
bedrijfsgebouw of winkel net dat ietsje extra. Want
aluminium is al lang niet meer iets dat je alleen kan
gebruiken voor industriëlen gebouwen. Het systeem
wordt onzichtbaar bevestigd en is volledig aanpasbaar aan alle soorten gevels.

»» Horizontaal en verticaal te plaatsen
»» Toepasbaar op alle denkbare gevels
»» Modern design
»» Onzichtbare bevestiging
»» Grote vrijheid in ontwerpen
»» Gemoffeld in RAL kleur naar keuze

Voor meer informatie kan je terecht op onze website
of vraag naar onze folder!

Aluminium
gevelbekleding
op maat.
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■ OVERZICHT STOCK
P R O F I E L E N E N P L AT E N

Aluminium geanodiseerd

1,5 mm BRUT H5005 H24

1,5 mm ALU MAT SATIN (15µm)

» 2000

x

1000 mm

» 2500

x

1250

» 2200

x

1000 mm

» 3000

x

1500

» 2500

x

1250 mm

» 4000

x

1500

» 3000

x

1500 mm

» 4000

x

1500 mm

» 2500

x

1250

» 3000

x

1500

» 2000

x

1000 mm

» 4000

x

1500

» 2100

x

1000 mm

» 2200

x

1000 mm

» 2500

x

1250 mm

» 3000

x

1000 mm

» 3000

x

1250 mm

» 3000

x

1500 mm

» 3000

x

2000 mm

» 4000

x

1500 mm

» 4000

x

2000 mm

» 5000

x

1500 mm

» 6000

x

1500 mm

» 2000

x

1000 mm

» 2100

x

1000 mm

» 2200

x

1000 mm

» 2500

v

1250 mm

» 3000

x

1500 mm

» 3000

x

2000 mm

» 4000

x

1500 mm

» 6000

x

1500 mm

» 6000

x

2000 mm

PLATPROFIEL
Plat profiel

2,0 mm ALU MAT SATIN (15µm)

2,0 mm BRUT H5005 H24

3,0 mm BRUT H5005 H24
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OVERZICHT STOCK PROFIELEN

Aluminium Brut

HOEKPROFIEL
Hoekprofiel
BUISPROFIEL
Buisprofiel
STAAFStaaf
VOLvolRrond
OND

Extra’s

1,5 mm RAL 9010 Voorgelakt (51)
» 2500

x

1250

» 3000

x

1500

» 4000

x

1500

RVS 316 Geborsteld
1,5 mm RVS Korrel 320
» 2000

x

1000

» 2500

x

1250

» 3000

x

1500

Vierkant
kokerprofiel
VIERKANT
KOKERPROFIEL
vierkant
STAAFStaaf
VOLvol
VIERKANT
Rechthoekig kokeprofiel
RECHTHOEKIG
KOKERPROFIEL
U-profiel

U-PROFIEL
Z-profiel

Z-PROFIEL
T-profiel

T-PROFIEL

VRAAG NAAR ONZE VOORRAAD

Verkrijgbaar op aanvraag
Kleine voorraad op stock

Aluminium vlakke
anodiseerbare platen
Legering ALMG1-J57S+ 1 zijde PE-folie
voor decoratieve anodisatie
» 2,0 mm
» 3,0 mm

Aluminium Vlakke platen
» 1,0 mm
» 4,0 mm
» 5,0 mm
» 10,0 mm

Aluminium
geperforeerde platen

Aluminium traanplaten
(5-traans)
» 2,5 / 4mm
» 5 / 6,5mm
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■ VOORBEHANDELEN
Een hoogwaardig eindproduct begint bij een optimale
voorbereiding! Daarom worden de aluminium stukken
voor het coaten zeer gedetailleerd en volgens de vereiste
normen voorbehandeld: Ze worden in een reeks van 8 baden
ondergedompeld en vervolgens gedroogd in een droogstoof.
»» Maximale breedte: 750 mm
»» Maximale lengte: 7000 mm
»» Standaardhoogte: 1500 mm
»» Maximale hoogte: 3000 mm (dubbele voorbehandeling)
»» Ontvetten
»» Spoelen
»» Beitsen (beitsafdracht: 2g/m²) (maritiem seaside)
»» Spoelen
»» Spoelen
»» Demi-spoeling <30mμS
»» Conversielaag (chroom VI vrij)
»» Extra demi spoelen
»» Drogen (± max. 90° C - objecttemperatuur)
Dompelen heeft het voordeel dat de binnen- en buitenkanten
van de stukken een conversielaag krijgen. Dat garandeert
een perfecte hechting van de laklaag en een uitstekende
corrosiebescherming.

ontvetten
ontvetten
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spoelen
spoelen

beitsen
beitsen

spoelen
spoelen11

spoelen
spoelen22

demi
demi

conversielaag
demi
conversielaag deminevel

droger
droger

■ OPHANGEN
Alu-Coating heeft een eigen ophangsysteem
ontwikkeld zodat de stukken in de beste
omstandigheden kunnen worden gemoffeld.
Precies zoals de klant het wil.
Uw stukken kunnen op drie manieren
worden opgehangen:
»» Ophanging met gaatjes
»» Ophanging zonder gaatjes (kleine contactpunten)
»» Ophanging met lastopjes

■ O V E N C A PA C I T E I T
We beschikken over 2 kamerovens met inwendige /
nuttige afmetingen van 2,6m x 3,7m x 7m.
Wij kunnen stukken verwerken tot een lengte van 7m
en een hoogte van 3m. Het moffelen gebeurt volgens
de uithardingscurve opgegeven door de verschillende
poederleveranciers (ca 20 min ± 200°C).
200°C

2,6m 4,5m

3,7m

7,9m
7m
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■ P O E D E R C O AT E N
Grote voordelen van poedercoaten
»» Ruime kleurkeuze (RAL)
»» Uitstekende vloei
»» Goede krasbestendigheid
»» Veilig en milieuvriendelijk
»» Vrij van solventen (vermindering luchtvervuiling)
»» Gebruiksvriendelijk (1 laag systeem ± 90micron)
»» Gebruiksklaar (direct inzetbaar)
»» Overspray recycling mogelijk dus minder afval
»» Kostenbesparend:
»» Minder arbeidsintensief (tov natlak)
»» Lagere kostprijs / m²
»» Lagere energiekost
Afmetingen
»» Maximale breedte: 750 mm
»» Maximale lengte: 7000 mm
»» Standaard hoogte: 1500 mm
»» Maximale hoogte: 2980 mm (2x voorbehandeling)

“ KRASBESTENDIG,
DUURZAAM
EN GEBRUIKSKLAAR.”
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“EEN UITGEBREIDE
VOORRAAD POEDER
IN STOCK ZORGT VOOR
EEN SNELLE SERVICE
O P M A AT. ”

■ RAL KLEUREN
Ook de evolutie van de kleuren staat niet stil! In de loop
der jaren zijn RAL kleuren een standaard geworden.
Het is een coderingssysteem om kleuren te definiëren.
Op basis hiervan is onze poedervoorraad enorm
uitgebreid.
Poederlak heeft tal van functies
»» Bescherming tegen corrosie

Samenstelling van poederlak (3 componenten)
»» Bindmiddel (harsen en verharders)

»» Duurzame coating

»» Pigmenten en vulmiddelen

»» Uitstekende weersbestendigheid

»» Additieven

»» Decoratief aspect (kleur, structuur,...)
»» Onderhoudsvriendelijk
Verkrijgbaar in verschillende versies
»» Satijn (blinkend) 70% glansgraad

Bij een offerte of bestelling is het belangrijk
om de gewenste poedercode te noteren.
Dit om misverstanden te vermijden!

»» Mat 30% glansgraad
»» Structuur/textuur 0-5% glansgraad
»» Metallics
»» Speciale versies (op aanvraag)
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■ K WA L I T E I T S C O N T R O L E
De materialen worden grondig op mogelijke fouten
gecontroleerd. Wij controleren regelmatig of de stukken
een goede lakhechting hebben. Ook de laagdikte wordt
geregeld nagemeten. De concentraties van de chemische producten in de baden worden elke dag gemeten
en gecontroleerd, want een perfecte service kan niet
zonder een optimale kwaliteitscontrole. Al ons lakwerk
voldoet aan de strengste normen en richtlijnen.

■ MILIEU
De voorbehandeling verloopt in een volledig gesloten
circuit. Met de zuiveringsinstallatie lozen we helemaal
geen water meer (nullozing), wat een uiterst milieuvriendelijke huishouding oplevert. Het regenwater van
het dak wordt in een ondergronds bufferbekken van
60m³ opgevangen. Dit regenwater wordt vervolgens
omgezet in gedemineraliseerd water voor onze voorbehandelingsbaden. Die baden staan in cascade en
worden constant bevoorraad met vers demi-water zodat
de standtijd van de baden en de chemische
concentraties altijd op peil blijven.
Het vervuilde water wordt in een buffertank van 30m³
opgevangen en door de vacuümverdamper in batches
verwerkt. Het gezuiverde water wordt daarna weer in
het systeem opgenomen.
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■ I N PA K K E N
Nadat de afgewerkte stukken zijn nagekeken,
worden deze zorgvuldig ingepakt. Elke
verpakking krijgt een etiket met daarop
enkele duidelijke vermeldingen:
»» Klant naam
»» Referentie klant
»» RAL kleur
»» Referentie Alu-Coating
Deze gegevens worden ook afgedrukt op de lijst
met afgewerkte orders die de klant meekrijgt bij
afhaling. Elke klant heeft zijn eigen afhaalplaats
in ons magazijn.

■ TRANSPORT
Leveringen door ons eigen transport
en in eigen beheer gebeuren één keer
per week in de verschillende regio’s.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag 1
Donderdag 2
Vrijdag
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■ NACHTKLUIS
Als klant heeft U de mogelijkheid om d.m.v. een
nachtkluis buiten de openingsuren materiaal aan te
leveren en/of op te halen.
Door middel van een persoonlijke toegangscode
kan u op een eenvoudige manier de goederen
afhalen.
Stuur ons een e-mail (info@alucoating.be) voor 15u
en wij leggen de materialen in de kluis.
Toegankelijk: 24u op 24u en 7 dagen op 7.

■ S O F T WA R E
Een voor ons op maat geschreven softwarepakket
geeft U en ons de volgende mogelijkheden:
»» Een snelle en accurate verwerking
en afhandeling van uw bestellingen
»» U kan uw bestellingen raadplegen
via onze website 24u/24u
»» Een gedetailleerde orderbevestiging
en prijsberekening
»» Afleveringsbons bij iedere afhaling en/of levering
»» Bij lakfouten en/of beschadigingen een betere
opvolging en snel een nieuwe planning
Wanneer de afgewerkte goederen ingepakt zijn, zal
u hiervan direct via e-mail op de hoogte gebracht
worden (gereedmelding).
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■ VRAGEN, IDEEËN
OF MEER INFO NODIG?
CONTACT
Bosstraat 3 I 2960 Brecht
t +32 (0)3 330 17 77 I f +32 (0)3 330 17 75
info@alucoating.be I www.alucoating.be

OPENINGSUREN
Maandag tot en met vrijdag
8.00u - 12.00u | 12.30u - 17.00u
Zaterdag (enkel afhalen)
10.00u - 12.00u

Op onze website vind je
ook veel extra informatie!
WWW.ALUCOATING.BE

27

Alu-Coating bvba
Bosstraat 3 I 2960 Brecht
t +32 (0)3 330 17 77 I f +32 (0)3 330 17 75
VERSIE: 01/2016

28

info@alucoating.be I www.alucoating.be

