EXTRUSIE
MAATWERK
De mogelijkheden van extrusie zijn wat ons betreft
oneindig. Niet alleen vanwege de drie extrusiepersen
die we bij Nedal hebben. Ook door de bijzondere
eigenschappen van aluminium. Maar wat vooral de
mogelijkheden zo divers maakt is het enthousiasme
van onze medewerkers om steeds weer op zoek
te gaan naar die specifieke oplossingen waarmee
u als opdrachtgever verder kunt.

Aluminium is duurzaam, licht, ontzettend sterk, heeft
een grote vormvrijheid en is goed te bewerken. Ook niet
onbelangrijk is dat de grondstof voor aluminium in
overvloed aanwezig is en aluminium 100% recyclebaar
is zonder kwaliteitsverlies.

In 6 stappen,
uw productie
uit eigen fabriek
Natuurlijk hebben we oplossingen ‘op de plank’

Door de eigenschappen van aluminium te combineren
met een perfect afgestemd productieproces zijn de
mogelijkheden die we u kunnen bieden enorm. Na de
productie van de aluminium profielen houdt het overigens
niet op. Ook voor mechanische nabewerkingen en
oppervlaktebehandelingen bent

liggen, maar waar we echt goed in zijn is maatwerk.
Daar ligt onze kracht.
Bij Nedal denken we graag in oplossingen voor uw
aluminium vraagstuk. In 6 stappen komen we keer
op keer tot perfecte oplossingen. Daarmee stellen
we u in staat excellente producten te leveren.

u bij Nedal in goede
handen.

Mogelijkheden in mechanische nabewerkingen
en oppervlaktebehandelingen:
• Frezen

• (Verstek)zagen

• Polijsten

• Boren

• Lakken

• Anodiseren

• Stanzen

• Friction Stir Welding

• Lassen

• Buigen & togen

• Borstelen

• Poedercoaten
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VEILIGHEID &
KWALITEIT
Een veilig en optimaal productieproces is voor ons net zo belangrijk
als de kwaliteit van onze producten. De lat leggen we hoog. Onze
processen worden voortdurend gecontroleerd en verbeterd.
Zo werken we op een veilige, duurzame en efficiënte manier en
leveren we altijd de kwaliteit die u vraagt.
Voor extrusie en lichtmasten heeft Nedal verschillende certificaten
behaald en voldoet aan alle wettelijke eisen. Naast algemene
certificaten over kwaliteitsmanagement (ISO 9001), milieumanagement

Nedal Aluminium is een gecertificeerde

(ISO 14001) en arbomanagement (ISO 18001), bezit Nedal ook specifieke

onderneming en onderdeel van de Hunter

certificaten (waaronder de IATF 16949) voor leveringen voor specifieke

Douglas Group.

toepassingen, bijvoorbeeld de automobiel industrie.

Certificaten
ISO 9001

IATF 16949

Dit certificaat is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO

Dit certificaat is een aanvulling op het ISO 9001

9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen

certificaat. IATF 16949 is opgesteld door de

aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en

International Automotive Task Force (IATF) en het

regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Verder vormen de

Technical Committee van ISO. Dit certificaat geldt

voorwaarden van ISO 9001 goede aanknopingspunten voor het opzetten

voor ontwerp, ontwikkeling, productie, installatie en

en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

onderhouden van automobiel gerelateerde producten.

ISO 14001

TÜV Technischer

Dit certificaat is een standaard op het gebied van milieumanagement en is

Überwachungsverein Hessen

ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

Het certificaat van TÜV Technischer Überwachungsverein Hessen bevestigd dat Nedal Aluminium

OHSAS 18001

voldoet aan het Drukvatenbesluit 2014/68/EU.

Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) is een
internationale standaard voor managementsystemen gericht op veiligheid

Kijk voor het volledige overzicht

en gezondheid. OHSAS 18001 ondersteunt de Nedal organisatie om veilig

aan certificaten op nedal.com.

en gezond te werken.
CE
Nedal Aluminium bezit 3 verschillende CE certificaten welke zijn uitgegeven
door Kiwa Nederland. Te weten 1 voor de extrusie profielen conform EN
15088, 1 voor onze lichtmasten conform EN 14.6 en 1 voor onze verkeersmasten conform EN 12899.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact
met ons op.
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Nedal Aluminium B.V.
Groenewoudsedijk 1, 3528 BG Utrecht
Postbus 2020, 3500 GA Utrecht, Nederland

nedal.com
T +31 (0)30 2925 711
E extrusie@nedal.com

