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Ons bedrijf
Betrokken door korte lijnen

Familiebedrijf
Professionaliteit en passie 

Jonkers Bouwmetaal is een familiebedrijf opgericht in 1986. Door innovatief en 
vooruitstrevend te denken komen kwaliteit, vakmanschap en uw ontwerp samen tot 
een product. Bovendien geeft het engineering van grensverleggende oplossingen 
ons de capaciteit van een grote onderneming. 

Het verzekeren van kwaliteit boven kwantiteit zorgt er voor dat onze producten 
alleen bestaan uit de beste materialen. De solide verbinding die onze producten 
bieden willen wij graag doorvoeren naar een solide samenwerking waarin snelle 
levering, kwaliteit, de beste prijs en klantgerichtheid centraal staan. 
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Jonkers mindset
Innovatief denken
Flexibiliteit
Kennis en ervaring

Innovatief denken en vergaande automatisering zorgen er voor dat we al uw 
aanvragen snel en op een flexibele manier kunnen verwerken. 

Om dit te kunnen garanderen hebben we een groot aanbod in standaard 
elementankers waaruit na bestelling direct geleverd kan worden. 

Bovendien kunnen we voor u rekenen, tekenen en iets betekenen in al uw 
projecten. Geen inspanning te groot en geen opdracht te klein, daar staan we 
voor. 

Van uw ontwerp Naar een BIM-model
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Wij kunnen u snel voorzien van standaard elementankers, door ze vanuit voorraad en de 
webshop aan te bieden. Bovendien zorgt dit voor korte lijnen tussen u en ons, waardoor 
eventuele vragen direct en vakkundig beantwoord kunnen worden. 

Van uw wens naar een passend eindproduct. Dat is ons streven. Wij zien maatwerk niet als 
probleem, maar als een uitdaging. Kennis verbreden door informatie en ervaringen uit te 
wisselen met onze klant zien wij als DE basis voor een goed product. 

Product
2-3 dagen levertijd uit voorraad

Maatwerk
Van wens naar eindproduct 



De weergegeven producten zijn slechts een greep 
uit ons assortiment. We maken ankers zoals u ze 
nodig heeft, dus ook balkschoenen, consoles en 
onderdelen met kokers of buizen. Ook leveren wij de 
benodigde bevestigingsmiddelen mee. 

Assortiment
Bevestigingsmiddelen bijgeleverd      

Breed assortiment     
Veelzijdig toepasbaar 

Hoekankers L-ankers / J-ankers

F-ankers

Stripankers Hijsankers

Bevestigingsmiddelen
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Marktsegmenten
HSB (Hout Skelet Bouw)

Beton-casco bouw
Woningbouw
Utiliteitsbouw

Consoles

Koppelankers

Balkschoenen J-ankers

Hoeklijnen Hoekankers



Just in time en LEAN
Productie in NL en Polen       
Nazorg       
Geautomatiseerde interne processen 

Door interne processen te versnellen en te automatiseren, kunnen we werken 
volgens de Just in time methode. Zo voorzien wij u altijd van de juiste 
producten op de juiste plaats en tijd. Dit garanderen wij onder andere door 
productie vanuit Nederland en Polen aan te bieden. Hierdoor heeft u de keuze 
uit prijs en levertijd! 

Ook ontzorgen wij de klant door een bestelling bijvoorbeeld in blokken te 
verdelen. Zodoende ontvangt u een pallet met kant-en-klare pakketten die 
meteen op locatie verdeeld kunnen worden.

Voeg hier de grenzeloze mogelijkheden in maatwerk aan toe en u heeft een 
serieuze en flexibele partner onmisbaar voor uw project.



Sterk & flexibel 

Adres: Hoornse Hop 10
8321 WX Urk

Postbus 82 8320 AB
Telefoonnummer: 0527 685 156
Fax: 0527 685 286
Kvk: Lelystad 39046627
Btw: NL 8202.25.162.B.01
E-mail: info@jonkers-bouwmetaal.nl

Amsterdam, NLR
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