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Almet Benelux - Leading in aluminium
Since 1969 by Alusuisse
Hoogwaardige aluminium kwaliteiten in de vorm van platen,
staven, profielen, composiet en bewerkte producten voor de
sectoren Transport en Industrie.
Missie
Almet Benelux stamt af van één van de grootste aluminium
halffabricatenleveranciers ter wereld en heeft zich ontwikkeld tot
een toonaangevende aluminiumspecialist in de Benelux.
Wij leveren hoogwaardige aluminium kwaliteiten in de vorm van
platen, staven, (systeem)profielen, composiet en bewerkte
producten voor de sectoren Transport en Industrie. Om op de 24uurs economie in te spelen levert Almet Benelux uit voorraad,
klantspecifiek en fabriekspartijen. Wij gaan professioneel,
servicegericht en onafhankelijk te werk en creëren daarbij de
oplossingen voor de door u gestelde uitdagingen.
Visie
Al sinds 1969 investeren wij continu in onze mensen, processen,
middelen en materialen. Hierbij staat centraal dat onze
medewerkers hun creativiteit en passie kunnen delen; evenals
successen.
Ons onderscheidend vermogen zit hem in het geven van
deskundig advies, het (door)ontwikkelen van de aluminium
halffabricaten en het op maat bedienen van de (niche) markten.
Dit gaat gepaard met een breed servicepakket en goede
bereikbaarheid.
"Uw partner in kostenbesparend verspanen door stabiliteit en
continuïteit in kwaliteit, service en kennis."
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Producten en service Industrie
• Aluminium plaat
• Aluminium precisieplaat
• Aluminium staf
• Aluminium profielen
• Aluminium klantspecifieke profielen
• Aluminium Honingraatpanelen
• Aluminium Sandwichpanelen
• Aluminium panelen met kunststofkern
• Verticaal Zagen
• Horizontaal zagen
• Rondzagen
• Waterstraalsnijden
• Vlakfrezen
• Foliën
• Pre-Machining
• Opwaarderen naar een 3.2 certificaat
• Materiaalonderzoeken
Aluminium Plaat
(EU & SWISS MADE)
EN AW - 5083 G5G® gegoten | EN AW - 5083 gewalst |
EN AW - 6082 gewalst | EN AW - 7022 gewalst |
EN AW - 7075 gewalst
Aluminium Precisieplaat
(EU & SWISS MADE)
EN AW - 5083 G5S® gegoten | EN AW - 5083 ALPLAN® gewalst |
EN AW - 6082 ALPLAN® gewalst | EN AW - 7075 ALPLAN® gewalst|
EN AW - 7019 UNIDAL® gewalst
Aluminium Staf Rond
(EU MADE)
EN AW - 6026 | EN AW - 6082 | EN AW - 7022 | EN AW - 7075
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