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Handen uit de mouwen mentaliteit;
onze klant is écht koning!
Imetaal Staalbouw bv is opgericht in 1972 en derhalve als onderneming al ruim 40 jaar
actief in de staalbouw. Door deze jarenlange ervaring hebben wij de mogelijkheden
om voor uw project advies op maat te geven. Constructeurs, tekenaars, projectleiders,
gekwalificeerde lassers, bankwerkers en monteurs vormen de technische ruggengraat
van onze onderneming. Dankzij de inzet van deze vakmensen kunnen wij u een
probleemloze afwikkeling van uw project toezeggen. Samen werken we sneller, beter,
plezieriger en voordeliger.

Samen werken we sneller, beter,
plezieriger en voordeliger
Wij ontwerpen voor u een optimale
staalconstructie met gebruikmaking van hulpmiddelen
en werkmethoden naar de laatste stand der techniek.
Door onze kennis van dak- en wandbeplating, trappen,
hekwerken, vloeren, dakbedekking, lichtstraten
en (overhead)deuren kunnen wij de benodigde
voorzieningen hiervoor direct in de staalbouw verwerken.
Tevens kunnen wij deze onderdelen voor u ontwerpen,
leveren en monteren.

Bij Imetaal werken ruim 55 medewerkers in vaste dienst;
voorts hebben wij een flexibele schil van medewerkers
welke wij naar wens kunnen inschakelen. Wij beschikken
over een productiecapaciteit van ruim 7.000 ton staal per
jaar en genieten een solide marktpositie, die door het
inzetten van onze kennis, creativiteit en ervaring blijft
groeien in het binnen- en buitenland.

Uw project is
ons visitekaartje!

Als vakkundige onderneming zijn wij in het bezit van het
certificaat Bescheinigung Klasse E voor het lassen volgens

Certificaat lasproces 783 voor
het schieten van kopdeuvels

DIN 18800 deel 7. Dit certificaat hebben wij uitgebreid met
DIN 4132, welke betrekking heeft op de draagconstructies
van kraanbanen. Daarnaast bezitten wij een uitbreiding van
het certificaat voor het lasproces 783, zijnde certificering
voor het schieten van kopdeuvels.

Per 1 juli 2014 zijn wij gecertificeerd volgens NEN-EN
1090 en voldoen we aan de eisen voor CE-markering.
De CE-markering geeft aan dat het geleverde product
voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke eisen. Een
niet-gecertificeerd bedrijf dat dragende constructiedelen
maakt, pleegt een economisch delict. Het is dus essentieel
voor u als opdrachtgever om dergelijke constructies uit te
besteden aan een bedrijf dat CE-genormeerd is.

Politie Keulen
De loopbrug naar het hoofdgebouw
De staalconstructie van de loopbrug klaar voor transport
Ruwbouw van de parkeergarage voorzien van kopdeuvels

Ideeën ventileren en doortastend handelen
Veel specialistische kennis & know-how

Bestendig & duurzaam
Zeg wat je doet, doe wat
je zegt en bewijs dit!

Wij maken deel uit van Ten Brinke Groep in Varsseveld.
Ten Brinke Groep is een sterke, zeer solide en internationale
speler in de vastgoedontwikkelings- en bouwsector. Deze
verbondenheid zien wij als een meerwaarde, omdat wij
gebruik kunnen maken van de binnen de groep aanwezige
expertise en financiële mogelijkheden.

Het creëren van toegevoegde waarde voor de klant is onze
drijfveer. Hierbij laten we ons onder andere inspireren door
de Lean filosofie. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van
onze eigen zienswijze op het bouwproces: Lean Bouwen
volgens Imetaal Staalbouw. De belangrijkste pijlers onder
Lean Bouwen volgens ons zijn optimale samenwerking en
het in gezamenlijk overleg creëren van klantwaarde. Zoals
we de ISO 9001 kort samen kunnen vatten: zeg wat je doet,
doe wat je zegt en bewijs dit!

Hornbach Nieuwerkerk a/d IJssel (ca. 800 ton)
Tuincentrum (140 ton)
Drive-in (210 ton)
Bouwmarkt (400 ton)

Imetaal is gewend om te werken volgens BIM (Bouw
Informatie Model). In dit informatiemodel is een gebouw
driedimensionaal opgebouwd. Alle ‘rode draad’ partijen
werken binnen hetzelfde digitale ontwerp en voorzien het
model van hun eigen informatie. Het model is dus altijd upto-date voor alle partijen en slaat alle relevante informatie
tijdens het gehele bouwproces op. Het werken met BIM
zorgt voor een vermindering van faalkosten, een reductie in
bouwtijd en een nog betere samenwerking en uiteindelijk
een beter resultaat voor u; de klant.

Imetaal is gewend om
te werken volgens BIM
Topell en Karwei
Kolommen en volledige
constructie Topell in Duiven
Karwei in Venlo

Samen met onze relaties zetten
wij het optimale resultaat neer!

Niet alleen waar het gangbare constructies betreft. Ook
voor minder conventionele vormen en maten kunt u op ons
rekenen. U kunt er zeker van zijn met ons een bevoegde,
vakbekwame en financieel sterke partner naast u te hebben.

Samen slagvaardig en succesvol
door samenwerking op basis van
BIM en Lean Bouwen!

Referenties Nederland
Gamma Doetinchem / Apeldoorn
Felison Cruise Terminal IJmuiden
Coca Cola Dongen
Hornbach Breda / Nieuwerkerk a.d. IJssel
Topell Energy Duiven
Aldi Varsseveld
Ankerplaten Energy Centrale Maasvlakte Rotterdam
VMBO Sterren College Haarlem
Karwei Venlo / Nijmegen
De Boreel Deventer
Noordlease Groningen
Auto Arena Volkswagen Venray
Aviko Steenderen
McDonalds Alphen a.d. Rijn

Noordlease
Showroom van Noordlease in Groningen
Buitenzijde pand Noordlease/Autoborg
Montage staalconstructie Noordlease

Referenties Duitsland
FMZ Neu Isenburg
ForFarmers Thesing Rees-Haffen
L’Osteria Bornheim / Düren / Mönchengladbach
Solar Carports Moers
Produktionshalle Dedek&Dedek Mannheim
Produktionshalle Gebhardt Stahl Werl
Sporthalle Hamm
Leichtathletikhalle Bayer-Leverkusen
Parkdeck und Laufbrücke Polizeipräsidum Köln
Entertainment Center Bad Fallingborstel
Gartencenter Nordhorn
Coldstore Hamm
Baumarkt Blankenheim
OBI Alfter
Showrooms Audi, BMW, Chrysler, Mercedes,
Porsche, Skoda, Volkswagen

Projecten Mannheim en Pattensen
Twee foto’s kantoorpand en bedrijfshal in Mannheim
Staalconstructie bedrijfspand Pattensen

BIM (Building Information Model) en
Lean Bouwen, ‘de mens centraal’
Samenwerken is en blijft mensenwerk!

Betrouwbare & flexibele
bouwteampartner

Slagkracht & financieel draagvlak
Projecten in Londen
Staalconstructie Penthouse Imperial Wharf
Staalconstructie Grange Hotel St. Pauls
Penthouse Imperial Wharf in aanbouw
Staalconstructie Ryger House

Referenties Engeland
Ryger House London
Argyl - Princess Louise Hospital London
Commerce House Brentford
Office Building Southampton
Entrance, Offices and Café London
Hotel Atrium London
School Hungerford London
Grange Hotel London
Penthouse Imperial Wharf London
Production Facility Sheerness
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Een stevige basis, dat is
Imetaal Staalbouw bv

