


Advanced and high-performance
surface treatment technologies.

Innovative surface treatment processes for added sustainability, efficiency and economy. 
Whether you require a metal working, cleaning or pretreatment process – Chemetall as a 
leading global surface treatment company can offer you high-performance system solutions. 
Benefit from the Chemetall Plus: innovative technologies, environmentally-sound processes, 
comprehensive technical support, a global network and dedicated people – inspired for your 
success.
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Innovative surface treatment processes for added 
sustainability, efficiency and economy.
Whether you require a metal working, cleaning or pretreatment process – Chemetall as a leading 
global surface treatment company can offer you high-performance system solutions. Benefit from 
the Chemetall Plus: innovative technologies, environmentally-sound processes, comprehensive 
technical support, a global network and dedicated people – inspired for your success.

www.chemetall.com
info.benelux@chemetall.com



• IJzer en alle metaalsoorten
• Demontage van productielijnen
• Constructiestaal
• Opkopen van partijgoederen

• Schrott und Edelstahl
• Abbau der Produktionsanlagen
• Baustahl
• Ankauf von Warenparteien

Garstweg 20
7676 ST Westerhaar
T 0031 - (0)546 - 659258
E info@doldersumbv.nl

Sloop & Handelsbedrijf J. Doldersum BV

Uw partner in metaalrecylcing • Ihr partner in der Metal-Recycling

 

Aalderink Coating geeft kleur aan 
industriële producten 
Kleurrijke historie
Aalderink Coating geeft al sinds 1948 kleur aan 
(industriële) producten. Van bouwelementen tot 
buitenverlichting en van straatmeubilair tot land-
bouwwerktuigen. Het familiebedrijf in Wester-
haar is gespecialiseerd in het voorbehandelen en 
poedercoaten van uiteenlopende producten. Aan 
het hoofd van de onderneming staan de broers 
Aalderink; Gerhard is algemeen directeur en Gerrit 
is technisch directeur. “Onze vader is klein begon-
nen met een autospuiterij. Toen wij erbij kwamen 
groeide de organisatie, het klantenbestand en dus 
ook de verschillende diensten”, aldus Gerhard. Het 
bedrijf beschikt inmiddels over een productiehal en 
opslagruimte van 10.000 m2 waarin onder andere 
vier volautomatische poedercoatlijnen, een poeder-
cabine, een aluminium voorbehandeling badenreeks 
en een KTL-installatie staan. “Ja, het is een stuk groter 
en professioneler dan vroeger!”

Nieuwe tijden en duurzame 
oplossingen 
De tijd staat niet stil en ook op het gebied van KTL 
en poedercoaten volgen nieuwe technieken elkaar 
snel op. Aalderink Coating investeert om die reden 
continu in innovatie en ontwikkeling. Stilstaan is 
geen optie. Want, zo zeggen de broers, alleen door 
duurzame oplossingen te bieden, blijf je voorop lo-
pen. De ‘groene’ producten die Aalderink Coating ge-
bruikt zijn lood-, tin- en cadmiumvrij. De modernste 
technieken op het gebied van poedercoaten staan 
daarbij garant voor een duurzame en milieuvrien-
delijke afwerking van staal of aluminium. Aalderink 
Coating is tevens in het bezit van een waarborg voor 
hoogwaardige kwaliteit: het Qualicoat-certificaat & 
Qualisteelcoat-certificaat. Hierdoor voldoet Aalde-
rink Coating aan de NEN-EN 1090 norm.



ADel • Adviesbureau Delfgaauw

WWW.DELFGAAUW-ADVIES.NL
info@delfgaauw-advies.nl

06 55 36 36 23

Bedrijfsinnovatie & Subsidie

Braker Spuittechniek BV
Aquamarijnstraat 106
7554 NT Hengelo
T 074 - 256 95 69
www.brakerspuittechniek.nl

Advies - Nieuwbouw - Verplaatsing - Onderhoud - Poederinstallaties 
Wasmachines - Spuitrobots - Natlakinstallaties



Lasern. 
Kanten. 

schweissen.

PETERS Maschinenbau GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 13

D-49767 Twist-Rühlerfeld
Tel.: 05936 91891-0

Fax: 05936 91891-20
info@maschinenbau-peters.de

www.maschinenbau-peters.de

Lasern ¡ Kanten ¡ schweissen

Kantroboter und schweissroboter

Aalderink Coating biedt dé totaaloplossing 
met een tweelaagssysteem  
Aalderink Coating boekt uitstekende resultaten met 
een tweelaagssyteem bestaande uit KTL gevolgd 
door een polyester poedercoating. Het is dé totaal-
oplossing voor toeleveranciers van de automobiel-, 
vrachtwagen- en landbouwmachine-industrie als-
mede voor producenten van tuin- en straatmeubilair 
en grondverzetmachines. Door deze behandeling 
bereikt men het ultieme resultaat met behoud van 
alle kwaliteitsnormen van het product. 

Milieuvriendelijk
Het bedrijf beschikt over een KTL-installatie, die 
tinvrij, oplosmiddelarm en vrij van zware metalen is, 
en vier volautomatische poedercoatlijnen. Omdat 
er geen schadelijke oplosmiddelen vrijkomen is het 
hele proces zeer milieuvriendelijk. 

Assemblage
Naast het poedercoaten wordt er bij Aalderink Coa-
ting ook ruimte gereserveerd voor de klantgerichte as-

semblage van de gecoate componenten. Doordat de 
producten op deze manier rechtstreeks naar de eind-
klant verzonden kunnen worden, wordt het logistieke 
traject een stuk goedkoper. Tevens wordt naar wens 
voor diverse opdrachtgevers de voorraad beheerd, 
wordt er volgens specificaties van de klant verpakt en 
wordt het transport desgewenst volledig verzorgd. 

Polymere sealing 
Met een eigentijdse 2-k spuitgiet installatie brengt 
Aalderink Coating een schuimafdichting aan op blank 
en gecoat materiaal, zoals schakelkastdeuren, mon-
tagepanelen en geleidestrippen. De polyurethane 
schuimafdichting heeft de volgende eigenschappen:
• Elasticiteit tot 400%
• Temperatuurbestendig van - 40˚C tot 100˚C
• Vormherstellend tot 97% van beginwaarde
• Vocht- en stofbestendig
• In 3D vormen te verwerken
• Lange levensduur



Een greep uit het klantenbestand

Aalderink Coating 
onderhoudt met vele 
klanten een langdurige, 
professionele relatie. 
“Wij zijn erg trots op de 
goede samenwerking 
die wij met onze 
opdrachtgevers 
ervaren,” aldus Gerhard 
Aalderink. 

SCHMITZ 
Aalderink Coating is verantwoor-
delijk voor het poedercoaten van 
vele onderdelen van SCHMITZ 
trailers: achterlichthouders, onder 
rijbeveiliging en slanghouders.

Caterpillar 
Sinds 2012 coaten wij diverse 
onderdelen van Caterpillar 
graafmachines, zoals handrails, 
platformen en afdekplaten.

Mercedes 
Voor het Duitse merk Mercedes 
brengen wij sinds 2010 op di-
verse onderdelen die ingebouwd 
worden een KTL-laag aan.



Eurolacke biedt oneindige mogelijkheden in kleuren en effecten dankzij de uitge-

breide kleurcollectie van Alesta® poedercoatings. Hoogwaardige poedercoatings 

welke ingezet worden ter verduurzaming en verfraaiing van metalen objecten in o.a. 

gevelbouw, meubelindustrie, interieurbouw, straatmeubilair en meer. Ervaar de trends 

en mogelijkheden in kleur en effect in onze colour room en beleef de ware Colour 

Experience!

De kracht van kleur
Ontdek uiteenlopende kleurmogelijkheden dankzij de Colour Experience
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 Onbegrensde mogelijkheden
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Kwaliteitspoedercoatings

Snelle betrouwbare levering

Ondersteuning en expertise

Duurzame innovaties

Nieuwste trends

Nanotechnologie
De nanotechnologie, die verwijst naar toepassingen en 
technieken die werken op een schaal van 1 tot 100 nano-
meter, is in volle ontwikkeling en dat is ook van invloed 
op poedercoating. Momenteel is deze technologie nog 
in de testfase, maar de eerste resultaten zien er veelbe-
lovend uit. Door het werken met nanodeeltjes wordt 
corrosie voorkomen en ontstaat er een betere hechting.

Aalderink Coating levert al meer dan 10 jaar gecoate 
delen aan Grimme landbouwmachines, Liebherr 
graafmachines en Komatsu graafmachines. Deze 
opdrachten zijn bijzonder omdat bij allemaal een 
hoge mate van corrosiebestendigheid gevraagd 
wordt. Aalderink Coating controleert herhaaldelijk 
middels testpanelen de bestendigheid van de 
gecoate delen. Het bedrijf heeft zowel het Qualicoat-
certificaat als het Qualisteelcoat-certificaat, waarbij 
jaarlijks meerdere inspecties plaatsvinden door een 
onafhankelijke instantie voor waarborging van de 
kwaliteitseisen.

Corrosie-
bestendigheid 
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G. Aalderink en Zn. b.v. 
Garstweg 10 
7676 ST Westerhaar 
Nederland

T. +31 (0)546 65 91 25 
F. +31 (0)546 65 82 05 

info@aalderink-coating.nl

www.aalderink-coating.nl
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