Rotterdam, MFC Rozenburg

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

Amsterdam, Primark

Stalen kozijnen en vliesgevels

Leeuwarden, Spoedeisende hulp

Jonkers Bouwmetaal is een familiebedrijf opgericht in 1986. Door innovatief en
vooruitstrevend te denken komen kwaliteit, vakmanschap en uw ontwerp samen tot
een uniek 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.

Urk, Jonkers Bouwmetaal

Ons bedrijf

Betrokken door korte lijnen
Familiebedrijf
Professionaliteit en passie

Delft, Station

Emmen, Parkeergarage

Innovatief denken en vergaande automatisering zorgen er voor dat wij al uw
aanvragen en opdrachten snel en op een flexibele manier kunnen verwerken.
Om dit te kunnen garanderen, hebben wij een groot aanbod in standaard
concepten, meer dan 30 jaar ervaring en mondiale inkoopkanalen.
Wij kunnen met u meedenken en voor u engineeren, kortom een partner in al
uw projecten. Geen inspanning te groot en geen opdracht te klein, daar staan
we voor!
Kennis verbreden door informatie en ervaringen te delen met onze klant zien
wij als DE basis voor een goed eindresultaat.
Amsterdam, Kimpton de Witt Hotel

Innovatief denken
Flexibiliteit
Kennis en ervaring

Jonkers mindset

Amsterdam, Willemsparkweg

Utrecht, OWC

Elk project is uniek, elk gebouw heeft een uniek karakter, iedere architect heeft zijn eigen
visie en ideeën. Wij bieden met onze systemen, in zowel slanke geïsoleerde profielen als
niet-geïsoleerde profielen, kwaliteit en een esthetisch product.

De geïsoleerde en niet-geïsoleerde profielen zijn ook beschikbaar in roestvaststaal, in de
kwaliteiten 316 en 304.
De CO2-footprint van staal is minimaal, doordat staal volledig gerecycled kan worden.
Wij werken, door op een duurzame manier staal te gebruiken, mee aan een circulaire
economie. Circulair bouwen en renoveren zorgt er voor dat wij materialen kunnen
hergebruiken en dat wij kunnen bijdragen aan een betere wereld.
Den Haag, Zuiderpark Sportcampus

Duurzaam en circulair

Nistelrode, van Tilburg Mode en Sport

Wageningen, Helix gebouw

100% recyclen
Circulair bouwen en renoveren
Duurzaam produceren

Onze gelaste constructies zijn esthetisch mooi afgewerkt, onderhoudsvriendelijk en
realiseerbaar in elke kleur. Zo dragen de slanke stalen profielen bij tot het architecturale
totaal concept van het gebouw.

Bovendien is staal van nature brandwerend. Voeg daar de inbraakwerendheid,
kogelwerendheid, isolerende en akoestische eigenschappen aan toe en u heeft een
eigentijdse en creatieve oplossing in handen voor alle mogelijke bouwprojecten.
Verder voegen de brandwerende profielen van Jansen en Forster zowel kwaliteit als
veiligheid toe. Hierdoor kunnen wij een product afleveren waarin veiligheid, vormvrijheid en
vooruitstrevend denken centraal staan.
Groningen, Vindicat

Veiligheid en vormgeving

Zwolle, Enexis kantoor

Inbraakwerend en kogelwerend
Brandwerend en isolerend
Vormvrijheid

Zwolle, Politiedienstencentrum

Of het nu gaat om nieuwe stalen ramen en deuren, stalen vliesgevels, stalen daklichten,
geautomatiseerde systemen of het restaureren van oude klassieke ramen en deuren, Jonkers
Bouwmetaal heeft alles onder 1 dak en kan u ontzorgen in ieder project.
De geïsoleerde, de niet-geïsoleerde en de brandwerende profielen hebben allen hetzelfde aanzicht.
Deze kunnen in projecten worden gecombineerd zonder dat de verschillen zichtbaar zijn, ook niet
als u één van deze series inbraakwerend wenst uit te voeren.
Met een professioneel team verzorgen wij tot in detail het 3D-tekenwerk dat ook geïntegreerd kan
worden in uw BIM-model.
Amsterdam, Kimpton Hotel

Vakkundige aanpak
Ontzorgen op 1
Creatief en origineel

Iconisch door vakmanschap

Amsterdam, Centraal Station

Amsterdam, A2 Hotel

Amsterdam, Anne Frank huis

Badhoevedorp, Corendon hotel

Marktsegmenten

Amsterdam, SoHo House

Woningbouw en Utiliteitsbouw
Civiele bouw
Constructies en industrie
Renovatie en onderhoud

Amsterdam, SoHo House

Door interne processen te versnellen en te automatiseren en door
verregaande integratie van 3D-modellen kunnen wij 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 wij garanderen doordat we een modern productiebedrijf in Nederland
hebben.

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

Productie in Nederland
LEAN is de standaard
Geautomatiseerde interne processen

Just in time en LEAN

Amsterdam, Centraal Station

Amsterdam, Citroëngebouw

Amsterdam, Twenty Eight Hotel

Amsterdam, NLR

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

Leiden, LIS

