
Twee aluminiumproducenten onder één dak

Roval Aluminium investeert
in nieuwe locatie 
en productie-
middelen

Samenwerking
Hoe moet men deze samenwerking zien? Edwin van
Kemenade van Roval Aluminium legt uit. ‘Beide be-
drijven zijn dan wel onder één dak gaan opereren, het
blijven twee autonome bedrijven, met ieder een eigen
identiteit. Roval staat in de markt bekend als een kwa-
litatief hoogstaande leverancier, wij hebben geen be-
hoefte onze naam of uitstraling te wijzigen. Hetzelfde
geldt voor Reynaers. Al sinds juni 2000 zijn wij bezig
onze gezamenlijke concurrentiekracht te versterken
door gebruik te maken van elkaars know how. Samen
bieden wij een compleet assortiment aan aluminium
dak- en gevelproducten. De kwaliteit van de produc-
ten en service zal onveranderd zijn. De verhuizing
betekent een nieuwe stap in deze ontwikkeling.’
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Per 15 augustus 2005
is producent van aluminium
bouwmaterialen Roval Aluminium
verhuisd naar een geheel nieuw gebouwde
locatie aan de Maisdijk in Helmond. Moederbedrijf Reynaers Aluminium,
leverancier van aluminium gevelproducten, neemt eveneens in dit pand haar intrek. Beide
bedrijven beogen hiermee door synergie de slagkracht te vergroten. Roofs sprak met Sales
en Marketing manager Edwin van Kemenade en nam een kijkje in het nieuwe pand.

De nieuwe locatie is naar eigen ontwerp gebouwd op
het bedrijventerrein BZOB in Helmond. Op een per-
ceelgrootte van 15.000 m2 heeft men een productie-
en logistiek centrum met een oppervlakte van onge-
veer 6.000 m2 gebouwd. Het kantoorgedeelte beslaat
een oppervlakte van ongeveer 1.800 m2. Het pand is
ruim opgezet, en waar mogelijk uitgevoerd met de
paradepaardjes van de beide bedrijven, zoals bijvoor-
beeld de aluminium zonweringen van Reynaers. De
bedrijven bezetten ieder een eigen verdieping (Roval
de begane grond, Reynaers de eerste verdieping),
zodat ook de communicatielijnen tussen de bedrijven
onderling kort zijn en men optimaal van elkaars
expertise kan profiteren.



‘We blijven dus opereren als twee aparte bedrijven,
maar de zaken die we het best samen zouden kunnen
uitvoeren, hebben we samengevoegd. Het was niet
nodig om allebei een eigen boekhouding en adminis-
tratie te voeren, bijvoorbeeld. Die hebben we dus
samengevoegd. Ook de automatisering en de inkoop
worden gecombineerd waardoor daar eveneens voor-
delen ontstaan. Verder zullen beide bedrijven waar
nodig gebruik maken van elkaars assortiment;
Reynaers is nu in staat eveneens een uitgebreid pro-
gramma aan waterslagen en muurafdekkingen snel
en concurrerend aan te bieden. Incidenteel zal onder-
ling personeel voor elkaar in kunnen vallen, als wij
bijvoorbeeld een ondercapaciteit hebben op onze
CAD-afdeling, hoeven we alleen maar naar boven te
lopen en om versterking te vragen. Om optimaal te
kunnen profiteren van de bij beide bedrijven aanwe-
zige kennis, zal het Architectenteam, dat het voortra-
ject van een project begeleidt, namens beide bedrij-
ven kunnen opereren.’

Investeringen
In het nieuwe pand worden kantoor, magazijn, logis-
tiek en productie op de meest gunstige manier met
elkaar gecombineerd. Hierdoor optimaliseert men de
efficiëntie van het gehele productie- en verkooppro-
ces. Men houdt er dan ook rekening mee dat het be-
drijf in de toekomst zal groeien. ‘Bij de bouw van het
nieuwe pand is rekening gehouden met de mogelijk-
heid tot groei in de toekomst,’ vertelt Van Kemenade.  

Het bedrijf heeft in de markt voor aluminiumproduc-
ten voor daken en gevels een centrale positie veroverd,
enerzijds door het complete assortiment, en anderzijds
door de bijbehorende service: de snelle levering, de
technische ondersteuning en de wijze van aanleveren
op de bouwplaats. Door verder in het bedrijf te inves-
teren heeft men zich op alle fronten willen versterken.

Van Kemenade legt uit: ‘Wij leveren veel van onze
producten projectmatig. Een snelle en correcte leve-
ring van een kwalitatief hoogwaardig product heeft
bij ons de hoogste prioriteit, daar zijn al onze activi-
teiten op gericht. Ook is het belangrijk dat we flexibel
kunnen leveren. De nieuwe, veel ruimere productie-
locatie is ingericht met een aantal nieuwe machines,
zodat we zeer snel en nauwkeurig kunnen produce-
ren. Wij willen op korte termijn een aantal innovaties
in de markt zetten. Ook in de toekomst zullen wij de
grootste zorg besteden aan de manier waarop het
materiaal wordt aangeleverd. Wij leveren onze pro-
ducten (die in alle RAL-kleuren leverbaar zijn) altijd
goed verpakt en met eigen vrachtauto’s op de bouw-
plaats,  hierdoor wordt de kans op beschadiging tot
in minimum teruggebracht.’ 

‘Wij werken al jaren vanuit een zogenaamde kantoor-
tuin,’ vertelt Van Kemenade. ‘Het voordeel hiervan is
dat iedereen op de hoogte is van wat er binnen het
bedrijf speelt. In vergelijking met de oude situatie is
deze ruimte nu groter, wat zeer prettig werkt, want de
ruimte heeft een rustige sfeer. En het is gelukkig niet
zo groot dat je elkaar niet meer hoort, dus het voor-
deel van het werken in een kantoortuin blijft gehand-
haafd. Om de communicatielijnen kort te houden,
hebben we aan elke buitendienstmedewerker een
vaste binnendienstmedewerker gekoppeld.’ 

‘Ook onze distributiemogelijkheden zijn in dit nieuwe
pand danig uitgebreid. De ligging is gunstig, vlakbij
de snelweg, en in tegenstelling tot de oude situatie heb-
ben we nu volop ruimte voor de deur. Naast het pand
is bovendien nog ruimte voor verdere uitbreiding.’

Certificaat
Roval heeft in meerdere opzichten flink geïnvesteerd.
Sinds kort beschikt het bedrijf voor haar producten
over een KOMO-attest-met-productcertificaat. Van
Kemenade: ‘Hiermee willen wij de kwaliteit van onze
producten herkenbaar maken en garanderen. De
kwaliteitsverklaring betreft de technische specifica-
tie, vermeldt prestaties met betrekking tot aspecten
als duurzaamheid en slijtvastheid en geeft voor-
schriften ten aanzien van de fabricage en montage
van de producten. Het certificaat wordt door de over-
heid erkend en is van toepassing op aluminium pro-
ducten die behandeld zijn door middel van anodise-
ren of poedercoating. De controle van de kwaliteit is
in handen van een onafhankelijke partij (voor onze
gevelproducten bijvoorbeeld Stichting Kwaliteit
Gevelbouw (SKG)), die middels periodieke keuringen
controleert of de producten voldoen aan de BRL 2701.’

Het nieuwe pand werd op vrijdag 7 oktober met een
spectaculaire circusact feestelijk geopend. ■
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