Almere, CSMART

Klik op de afbeeldingen om direct
meer te lezen over een project!

Hekwerk en trappen

Amsterdam, Primark

Amsterdam, Tobiasschool

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.

Ons bedrijf

Amsterdam, Gershwin Brothers

Betrokken door korte lijnen
Familiebedrijf
Professionaliteit en passie

Badhoevedorp, Corendon hotel

Innovatief denken en vergaande automatisering zorgen er voor dat we al uw
aanvragen en opdrachten snel en op een effectieve manier kunnen
verwerken.
Om dit te kunnen garanderen hebben we een groot aanbod in standaard
concepten, meer dan 30 jaar ervaring en mondiale inkoopkanalen.
Wij kunnen met u meedenken en voor u engineeren en berekenen, kortom
een partner in al u projecten. Geen inspanning te groot en geen opdracht te
klein, daar staan we voor!
Amsterdam, UVA RECA

Innovatief denken
Flexibiliteit
Geen inspanning te groot

Mindset

Delft, Station Spoorzone

Eindhoven, EATC

Jonkers Bouwmetaal is een toonaangevende onderneming in het ontwikkelen, produceren
en monteren van een breed scala aan hekwerksystemen, stalen trappen en stalen kozijnen.
Oftewel alles wat samenkomt in staal en glas
Elk project is uniek, elk gebouw heeft een uniek karakter, iedere architect heeft zijn eigen
visie en ideeën. Daarom bieden wij u een ruim pakket aan standaard materialen maar
daarnaast zijn ook de mogelijkheden voor maatwerk bijna onbegrensd. Wij kunnen met
onze oplossingen voldoen aan uw esthetische en technische wensen.
Van uw wens naar een passend eindproduct, dat is ons doel. Wij zien maatwerk als een
uitdaging. Kennis verbreden door informatie en ervaringen te delen met onze klant zien wij
als DE basis voor een goed eindresultaat.
Delft, ISH

Product

3D engineeren aansluitend op BIM-model
Breed in standaard- en maatwerk
Van wens naar eindproduct

Badhoevedorp, Corendon

Hoofddorp, FLUOR

Of het nu gaat om stalen trappen, spiltrappen, balusterloos glashekwerk,
traphekwerk, balkonhekken, galerijhekken, privacy schermen en handleuningen.
Jonkers Bouwmetaal heeft voor u de oplossing.
Ons assortiment is zeer uitgebreid en de mogelijkheden zijn bijna onbegrensd. Onze
kracht "Sterk en Flexibel"
Met een professioneel team verzorgen wij tot in detail het 3D tekenwerk wat
daarnaast ook geïntrigeerd kan worden in uw BIM model. Tevens geeft ons
technisch team uitgebreid advies in bouwkundige zaken en leveren wij praktische
oplossingen voor uw vraagstukken.
Barendrecht, Notenhof

Stalen trappen Balusterloos glashekwerk
Lamellenhekwerk
Glashekwerk
Leuningen
Strekmetaal

Assortiment

Den Haag, Zuiderpark Sportcampus

Utrecht, Zijdebalen

Amsterdam, Gershwin Brothers

Marktsegmenten

Amsterdam, RAI

Wagingen, Helix

Woningbouw en Utiliteitsbouw
Civiele bouw
Constructies en industrie
Renovatie en onderhoud

Amsterdam, Kolenkit

Door interne processen te versnellen en te automatiseren en door een
verregaande integratie van 3D-modellen kunnen we effectief en flexibel
produceren, hierbij is Lean produceren de standaard.
Zo voorzien wij u altijd van de juiste producten op de juiste plaats en tijd, dit
kunnen we garanderen door een modern productiebedrijf in Nederland en
Polen.

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

Productie in NL en Polen
LEAN is de standaard
Geautomatiseerde interne processen

Just in time en LEAN

Delft, ISH

Amsterdam, Kolenkit

Delft, TU Fellowship

Amsterdam, RAI

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

Rijswijk, Hofmeesters

