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ALUMINIUM  BOUWPRODUCTEN



DND ALU PRODUCTS B.V.
Wij zijn een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren en leveren van 
kwalitatief hoogwaardige aluminium bouwproducten voor nieuwbouw en renovatie.
Vanuit ons kantoor in Sneek zijn wij in het hele land actief met het ontwikkelen, produceren 
en leveren van onze producten voor, architecten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, 
woningcorporaties en particulieren.

MISSIE
Wij willen bouwen makkelijker en duurzamer maken.

VISIE
Ieder gebouw in Nederland voorzien van duurzame aluminium bouwproducten.

DOELSTELLING 
Met ons hechte team bij DND Alu Products trachten wij het beste uit ons zelf te halen door 
open, transparant en professioneel met ons vak bezig te zijn. Dit uit zich in kwalitatief 
hoogwaardige aluminium producten die uiterst duurzaam zijn. Het snel kunnen schakelen van 
tekening tot eindproduct behoort tot een van onze kwaliteiten. 
Door ons modern CNC machinepark, kennis en ervaring leveren wij precisie werk met een 
korte levertijd. Ons specifiek geproduceerd aluminium is voorzien van een robuuste RAL 
poedercoating waardoor het kras en kleur vast is.
We streven na om op een heldere en prettige manier samen van idee tot eindproduct te komen.

TECHNIEK EN MACHINEPARK
Dankzij ons modern machine park kunnen we ons aluminium CNC Ponsen, CNC Nibbelen, CNC Frezen, 
Knippen,CNC Zetten en CNC Kanten.

Hierdoor kunnen we niet alleen snel fabriceren, maar dus ook snel leveren.

Het verlijmen van de verschillende onderdelen gebeurd bij ons in een gecontroleerde omgeving wat 
resulteert in een degelijk verlijmd product dat eindeloos meegaat.

Doordachte en degelijke producten is wat wij als DND Alu Products u te bieden hebben.
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GEÏSOLEERDE DAKGOTEN 
De DND Alu Products geïsoleerde goten zijn stevig en licht in gewicht door de toegepaste kern van  
EPS-100 ES. 
Door het geringe gewicht is er geen zware kostbare achterconstructie nodig, waardoor er dus bespaard 
kan worden op de bouwkosten. Er wordt voor zowel de binnen- als de buitenconstructie van de goot een 
aluminiumdikte van 1,2 mm gebruikt. Hierdoor blijft de goot zijn strakke uiterlijk behouden. Ook na vele jaren.
We kunnen elke gewenste vorm en afmeting leveren. Hierdoor past de geïsoleerde dakgoot zowel bij een 
moderne als een klassieke bouwstijl. Afwijkende modellen kunnen in samenwerking met onze tekenafdeling 
ontworpen worden. Levering maar ook montage verzorgen wij graag voor u.
Maximaal te leveren lengte is 8,64 meter

Voordelen prefab aluminium dakgoot:

• Kosten besparend.
• Prefab geleverd.
• Onderhoudsarm.
• Zeer snelle montage.
• Ral poedercoating.
• Kras en kleur vast.

GEÏSOLEERDE LUIFELS 
Een mooie luifel verfraait de gevel van een woning of gebouw. We kunnen de luifel elke gewenste 
uitstraling geven, passend bij het karakter van het gebouw.

In de productie kunnen we al rekening houden met bijvoorbeeld verlichting, huisnummers enz. 
Luifels worden meestal geïsoleerd toegepast waardoor ze zelfdragend zijn, en u de kosten bespaart 
van een kostbare achter- of onderconstructie.
 
De montage is eenvoudig en kan door ons worden uitgevoerd.
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MUURAFDEKKERS
Het muurdekker systeem van DND Alu Products is van hoge kwaliteit.
Ons aluminium is voorzien van een 80Mu poedercoating (moffelen). 
En is in nagenoeg elke RAL kleur leverbaar.
Door de onzichtbare montage met onze eigen “klangen systeem” is 
het resultaat altijd een prachtige afwerking van de muur of dakrand. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Van klassiek tot modern.

Afmetingen
Profiellengte maximaal 8600 mm (8,6m1) uit 1 lengte.

Profielbreedte
De profielbreedte kan vanaf 60mm tot maximaal 800mm breed.

Materiaal dikte
Minimaal 1,2mm bij een profielbreedte tot 500mm
Minimaal 1,5mm bij een profielbreedte meer dan 500mm

Profielhoogte
Bij onze vlakke uitvoering minimaal een 50mm hoge voorrand
Bij onze muurdekker met vuilkeerrand minimaal een 70mm hoge 
voorrand

Binnen- of buitenhoeken
Deze worden in onze productie reeds gemaakt en in sommige 
bijzondere gevallen op de bouwlocatie geproduceerd.

Speciale hoek of aansluitingen
Buiten onze standaard hoeken zijn andere aansluitingen of 
verbindingen natuurlijk mogelijk.

LET OP !
Bij de montage moet er altijd rekening gehouden worden met de 
uitzetting van het aluminium, ca 1mm per meter lengte. 
De te monteren delen altijd met tenminste 5mm tussenruimte 
plaatsen.

GEVELBANDEN EN -RANDEN

Gevelbanden
Gevelbanden worden toegepast ter verfraaiing van 
gevels. Elke gewenste vorm en kleur is mogelijk.
 

Dakranden/boeiboorden/windveren
Dakranden (ook wel boeiboorden of windveren 
genoemd) zorgen voor een fraaie afwerking 
van de gevel. We kunnen elke gewenste vorm, 
enkelwandig of geïsoleerd, lengte en kleur leveren.
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BALKONAFWERKING
Door de duurzame RAL poedercoating worden betonranden afgewerkt met aluminium zetwerk.
Snel vervuilende balkonranden zijn hierdoor verleden tijd.
Zetwerk van 1,2mm dik aluminium, dat wij in elke 
gewenste vorm kunnen zetten, leveren en monteren.

DAKKAPELBEKLEDING
Aluminium is een zeer geschikt materiaal voor de bekleding van dakkapellen. Het wordt gekozen 
omdat het een duurzame, weerbestendige en lichte oplossing is.
 
De onderconstructie voor onze aluminium dakkapel bekleding kan eenvoudig zijn, wat weer kosten 
bespaart. Alle delen worden afwaterend maar wel ventilerend aangebracht. Zo wordt het minder 
worden van de achter- en onderconstructie tot een minimum beperkt.
 
Voordelen: 
- De gevelbekleding is licht in gewicht.
-  Zeer duurzame RAL poedercoating, waardoor schilderen niet meer nodig is.
- Leverbaar in nagenoeg elke RAL kleur.
- Blijvend strakke uitstraling.
- De montage kunnen wij geheel voor u verzorgen.
- Duurzaam en volledig recyclebaar.
- Geïsoleerd en enkelwandig leverbaar.
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HEMELWATERAFVOEREN

EN HWA AFDEKKAPPEN 
Aluminium hemelwaterafvoeren kunnen rond of vierkant zijn met een doorsnede van 80 of 100mm.
Onze vierkante hwa’s kunnen we leveren met bladafscheiders. zo word het blad opgevangen en kan het 
water weglopen.

Daarnaast leveren en monteren wij ook hemelwaterafvoeren in PVC, in wit en grijs. De hemelwater-
afvoeren kunnen worden weggewerkt in de buitenmuur of op de buitenmuur worden gemonteerd.
Onze uitlopen van de goot in de hwa zijn van kunstof met een EPDM flap. Deze wordt verlijmd in de goot 
en zorgt voor een betrouwbare en toch blijvend flexibele afdichting.

GEVELBEKLEDING EN PANELEN
Gevelpanelen worden toegepast voor het bekleden van gevels. We leveren zowel enkelwandige- als 
geïsoleerde panelen, in diverse kleuren en paneelbreedtes. Er zijn meerdere enkelwandige variaties 
mogelijk, zoals fels beplating en schrootprofielen.
 
De panelen kunnen zichtbaar of onzichtbaar op een achtergrondconstructie worden bevestigd. 
Deze achtergrondconstructie kan ook door ons geleverd en gemonteerd worden.
Hierdoor zullen de gevelpanelen sneller en eenvoudiger te monteren zijn.
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NAADLOZE DAKGOTEN
Naadloze dakgoten worden op locatie direct geproduceerd. Van aluminium vlak op rol word het 
koudgewalst in elke geschikte lengte met een maximale lengte van 35m1. Doordat er geen naden in 
de goot zitten, kan er geen lekkage meer ontstaan.

Er zijn verschillende modellen leverbaar met binnen of buitenbeugels.
Snelle levering en montage door geheel Nederland

RAAM- EN DEURKADERS
Raam- en deurkaders worden toegepast ter verfraaiing, en voor het accentueren van raam- en deurpartijen.

Dagkanten zijn vaak ruw en door draaiwind kunnen ze meer vuil aantrekken, hierdoor worden ze vaak 
afgewerkt met glad en strak materiaal.

We leveren zowel enkelwandige als geïsoleerde kaders in elke gewenste vorm en kleur.
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SCHOORSTEENKAPPEN 
Een goede schoorsteenkap beschermd uw schoorsteen tegen regen en het zorgt er 
voor dat vogels niet meer in uw schoorsteen terecht komen en een nest gaan bouwen.

Het beschermt omliggende gebouwen ook tegen gloeiend hete asdeeltjes die uit de 
schoorsteen kunnen ontsnappen. Die hete asdeeltjes kunnen aanzienlijke schade 
veroorzaken.

De schoorsteenkappen kunnen geheel naar uw eigen wensen worden ontworpen.

VERHOLEN GOTEN 
Een verholen goot ligt vaak vrijwel verborgen onder de dakpannen en wordt in de kleur van de pannen 
geleverd.
Door deze van aluminium te maken krijgt u een fraaie onderhoudsvrije goot.
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WATERSLAGEN
De waterslagen worden onder de rand van het raam geplaatst om water dat tegen  
het raam slaat op correcte wijze af te voeren, zonder daarbij in de gevel te trekken.
 
- Standaard in 1,2mm aluminium tot 2 mm is mogelijk.
- Onze waterslagen kunnen met vaste of losse eindschotjes geleverd worden.
- Koppelen van lengtes gebeurd door meegeleverde koppelklangen.
- Hoekstukken worden kant-en-klaar geleverd.
- Afhankelijk van de breedte kunnen er klangen voor gemonteerd worden.
- Anti-dreun folie aan de onderzijde.
- In elke RAL kleur leverbaar.
- Montage verzorgen wij graag voor u. 

Afhankelijk van het raam kunnen de waterslagen in verschillende afmetingen geleverd worden.

WINDVEREN EN BOEIBEKLEDING
Dakranden (ook wel boeiboorden of windveren genoemd) zorgen voor een fraaie afwerking van de gevel. 
We kunnen elke gewenste vorm, enkelwandig of geïsoleerd, lengte en kleur leveren, met of zonder anti- 
dreunfolie. 

-  Standaard in 1,2 mm aluminium met tweezijdige RAL poedercoating.
- Montage geheel verzorgd door DND Alu Products.
-  Gemonteerd d.m.v. klangen, waardoor er geen schroeven zichtbaar zijn.
-  Antidreun folie mogelijk tegen waterslag bij hevige regen.
- Elke gewenste breedte, model en kleur mogelijk.
-  Te leveren met terugloop profielen, waardoor het water nooit op de kopgevel kan lopen.
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ZAKGOTEN
Een zakgoot is een dakgoot tussen twee hellende dakvlakken. Omdat van beide dakvlakken het hemelwater 
naar de zakgoot loopt, dient de goot vrij groot te zijn en hoog te worden doorgetrokken.

- Elk model leverbaar.
-  Enkelwandig leverbaar op een onder constructie door aannemer.
-  Geïsoleerd leverbaar als zelfdragende goot, zo ontstaat er geen condensvorming aan onderzijde.
- Leverbaar tot een lengte van 8,60 m1 uit één deel.
- In elke RAL kleur leverbaar.
-  Delen worden gekoppeld door een verlijmde EPDM strook. (1,2mm dik)
-  Uitlopen door middel van EPDM uitlopen in diameter 80, 100 of 120mm.
 
Een zeer fraaie en degelijke oplossing.

ZELFDRAGEND PLAFOND
Een zelfdragend plafond zorgt voor een strakke afwerking van een overstek.
De plafonds worden enkelwandig of geïsoleerd toegepast en zijn blijvend demontabel. 
De panelen worden blind gemonteerd, dus geen schroeven in het zicht.  
Met robuuste RAL poeder coating in elke gewenste kleur leverbaar.
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DND Alu Products B.V.
Kolenbranderstraat 23
8601 VC  Sneek

Tel: 0515-439810
Email:  info@dndaluproducts.nl

www.dndaluproducts.nl 

CONTACT INFORMATIE
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