




Almet Benelux is uw partner in 
aluminium maatwerk
Vanuit de kantoren in Brussel en Etten-Leur staat een enthousiast en ervaren team voor 
u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Almet Benelux levert uit voorraad standaard 
aluminium producten en levert daarnaast specifi ek maatwerk in grote en kleine volumes. 
Almet Benelux denkt graag met u mee en zorgt voor de juiste oplossing. 

Wanneer u meer informatie wenst over producten of toepassingen die uw interesse 
hebben, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.



Almet Benelux stamt af van 
één van de grootste aluminium 
halff abricatenleveranciers ter wereld 

Al sinds 1969 investeren wij continu in onze mensen, 
processen, middelen en materialen.



Het huidige Almet Benelux is 
in 1969 ontstaan
Het Zwitserse aluminiumconcern Alusuisse wilde via een distributienetwerk een 
intensiever contact hebben met de afnemers. Als gevolg hiervan werd in 1969 Alusuisse 
Nederland opgericht. Alusuisse richtte zich op drie sectoren, t.w.: Industrie, Carrosserie en 
Architectuur. Onder de vlag van Alusuisse hebben wij een enorme groei en specialisatie 
meegemaakt. Door een nauwe samenwerking met de Alusuisse fabrieken hebben wij veel 
klantspecifi eke materialen en oplossingen ontwikkeld. Alusuisse is in 2001 door Alcan, een 
Canadees aluminiumconcern, overgenomen. Het Franse Pechiney is in 2005 door Alcan 
ingelijfd. Zo werd Alcan wereldwijd een van de drie grootste spelers op aluminium gebied. 
Sinds 2008 opereren wij onder de naam Almet Benelux. Met in 2019 het 50 jarig jubileum!
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Ons onderscheidend vermogen zit hem 
in het geven van deskundig advies, het 
(door)ontwikkelen van de aluminium 
halff abricaten en het op maat bedienen 
van (niche) markten.



Industrie Transport Composiet



INDUSTRIE
“Uw partner in kostenbesparend verspanen door 
stabiliteit en continuïteit in kwaliteit, service en kennis.”

Het aanbod aluminium van Almet Benelux voor de industriesector bestaat onder andere uit 
gewalste en gegoten platen, gewalste en gegoten precisieplaten, rondstaf, vierkantstaf, platstaf 
en profi elen.

Wij kunnen de aluminium platen, precisieplaten, rond-, vierkant- en platstaven op maat zagen, 
evenals de platen en precisieplaten met de waterstraalsnijmachine in elke gewenste vorm 
snijden. Daarnaast kunnen wij via onze Duitse vestiging diverse extra bewerkingen aanbieden 
zoals horizontaal zagen van gietblokken, rondzagen, vlakfrezen en foliën.



Aluminium profielen
Uitgebreid programma busbars, kokers, buizen, hoek-, 
U-, T-, Z- profielen op voorraad.

Aluminium plaat
Uitgebreid programma plaat op voorraad. Op maat 
zagen en/of waterstraalsnijden volgens uw specificatie 
behoort tot de mogelijkheden.

Aluminium profielen 
klantspecifiek op maat
Almet Benelux begeleidt en ondersteunt van tekening  
tot eindproduct.

Aluminium precisieplaat
Zeer hoog gekwalificeerd programma precisieplaat 
op voorraad. Op maat zagen en/of waterstraalsnijden 
volgens uw specificatie behoort tot de mogelijkheden.

Aluminium composiet
Almet Benelux levert, uit voorraad en op aanvraag, 
aluminium composiet ten behoeve van de industrie en 
transport.

Aluminium staf
Uitgebreid programma rondstaf, vierkantstaf en platstaf 
op voorraad. Op maat zagen volgens uw specificatie 
behoort tot de mogelijkheden.



TRANSPORT
Almet Benelux biedt een compleet systeemgamma plaat en 
profi elen voor de trailerbouw. Daarnaast vervaardigt Almet 
Benelux zijborden, laad- en losmiddelen en oprijbanen in 
eigen beheer.

Tot het assortiment behoren ook chassisprofi elen, roostervloeren, structuurplanken en Kinnegrip 
rongen. Bijzonder zijn de Alucore® aluminium honingraatpanelen, opgebouwd uit een bandgelakte 
aluminium dekplaat aan boven- en onderzijde, met een kern van aluminium honingraat. Deze 
panelen worden toegepast, daar waar zeer licht gewicht en hoge stijfheidseigenschappen gewenst 
zijn. Graag nodigen wij u uit om met ons van gedachten te wisselen over uw wensen. Wij zien het 
als onze uitdaging om samen met u, de meest passende oplossing te realiseren.



Aluminium profielen
Uitgebreid programma busbars, kokers, buizen, hoek-, 
U-, T-, Z- profielen op voorraad.

Kinnegrip® | Zijbordsluiting
Almet Benelux is de verwerker, distributeur en 
voorraadhouder in de Benelux van dit uniek afneembare 
rongsysteem met een geïntegreerde sluiting.

Aluminium profielen 
klantspecifiek op maat
Almet Benelux begeleidt en ondersteunt van tekening  
tot eindproduct.

INTRACON® | Aluminium oprijbanen
Almet Benelux produceert aluminium oprijplanken 
op maat, tot 40.000kg draaglast. Ook voor speciale 
uitvoeringen gaan wij graag de uitdaging aan.

Aluminium composiet
Almet Benelux levert, uit voorraad en op aanvraag, 
aluminium composiet ten behoeve van de industrie en 
transport.

Aluminium traanplaat
Almet Benelux voert een speciaal geselecteerd 
programma (slijtvaste) aluminium traanplaat op 
voorraad. Almet Benelux kan dit voor u eventueel op maat 
zagen en/of waterstraalsnijden volgens uw specificatie.



COMPOSIET
Aluminium composiet is een materiaal dat zich onderscheidt 
door de combinatie van een laag gewicht, een hoge sterkte en 
stijfheid en een lange levensduur. Aluminium composiet wordt 
in een zeer breed toepassingsgebied ingezet; de transportsector, 
machinebouw, clean rooms, scheepvaart en gevelbouw.

Almet Benelux heeft  een uitgebreid assortiment composietpanelen in haar programma. 
Sandwichpanelen met diverse soorten kernmateriaal zijn uit voorraad leverbaar. Almet Benelux 
heeft  een bijzondere expertise opgebouwd die wij graag inzetten om u te adviseren in de beste 
oplossing. Wij kunnen voor u ontwerpen, diverse machinale 2-D bewerkingen uitvoeren en 
informeren u graag omtrent onze mogelijkheden.



ALUCOBOND® | Aluminium  
Composiet panelen met  
kunststofkern
Op aanvraag leverbaar.

ALUCORE® | Aluminium 
Honingraatpanelen
Almet Benelux levert uit voorraad en op aanvraag.

DIBOND® | Aluminium Composiet 
panelen met kunststofkern
Op aanvraag leverbaar.

CORAPAN® | Aluminium 
Sandwichpanelen
Almet Benelux levert uit voorraad en op aanvraag.

LARSON® | Aluminium Composiet 
panelen met kunststofkern
Op aanvraag leverbaar.

ALUPANEL® | Aluminium Composiet 
panelen met kunststofkern
Almet Benelux levert uit voorraad en op aanvraag.



Dankzij de unieke combinatie van 
eigenschappen is aluminium licht, 
sterk en duurzaam. Tevens is het 
oneindig recyclebaar. Dit draagt bij 
aan het voorkomen van uitputting van 
grondstofbronnen en de vermindering 
van de CO2-uitstoot.



Aluminium draagt bij aan een 
duurzame samenleving
Aluminium is zeer waardevol in elk stadium van zijn levenscyclus, vanaf de  productie 
tot het einde van het gebruik. Het kan eindeloos worden gerecycled met behoud van 
materiaaleigenschappen. Recycling van aluminium vereist ongeveer 5% van de energie 
die nodig is om het uit hernieuwbare materialen te produceren, waardoor de uitstoot 
van broeikasgassen met 95% wordt verminderd. Het gebruik van gerecycled aluminium 
vermindert de behoeft e aan primair aluminium en minimaliseert zo verspilling, voorkomt 
uitputting van de grondstoff en en verlaagt de uitstoot van broeikasgassen gedurende de 
levenscyclus van een product.



Almet Benelux - Hoogwaardige aluminium 
kwaliteiten in de vorm van platen, staven, 
profi elen, composiet en bewerkte producten 
voor de sectoren Transport en Industrie.

www.almet-benelux.eu

ALMET Nederland
Tussendonk 22
4878 AM Etten-Leur
Nederland
Tel:  +31 76 5480200

ALMET België
Lenniksebaan 451
1070 Anderlecht
België
Tel:  +32 2 3322900 


