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Alupui Ramen en
Deuren B.V
Nieuwsbrief
In het kader van het professionaliseren van Alupui Ramen en Deuren is
deze nieuwsbrief tot stand gekomen.
Deze zal 4 keer per jaar verschijnen
aan het einde van elk kwartaal.
Veel leesplezier!

Over ons
Alupui Ramen en Deuren is al meer
dan 50 jaar het adres voor ambachtelijke aluminium kwaliteitskozijnen!
Gaat niet bestaat niet. Met de technische kennis die bij ons in huis is, weten we bijna overal een oplossing
voor te vinden en daardoor kunnen
we ook heel snel schakelen als dat
moet. Dit is de kracht van de organisatie. Dagelijks staat een team van
tussen de 14 en 18 specialisten klaar
om voor u de producten te ontwerpen, engineren en monteren.

CP 155-AP

Oplevering valramenministerie van VROM
Van een van onze vaste relaties Alhra
Kozijnen uit Rotterdam, waar regelmatig mee samengewerkt wordt,
hebben we vorig jaar de opdracht
gekregen om 1000 valramen te ontwikkelen voor de renovatie van het
gebouw van het ministerie van
VROM.
De laatste 80 stuks zijn afgelopen
november afgeleverd. Lees pag. 3
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Uitbreiding organisatie Alupui
Barend Demmendal

Even voorstellen ..
Technisch medewerker, werkvoorbereider, tekenaar en HBOStudent.

Ruud Leydekkers
Technisch medewerker,
Binnenmonteur.

Herman Massing
Technisch medewerker,
Binnen/ buitenmonteur.

In het afgelopen jaar is het team
van Alupui gegroeid met 3 nieuwe werknemers. Collega Herman
Massing (37 jaar) is het eerste
erbij gekomen en vervult de functie binnenmonteur, maar is ook
door zijn jarenlange ervaring in
de bouwbranche inzetbaar als
buitenmonteur.
Collega Ruud Leydekkers (45
jaar) komt uit de aluminiumbranche en is met zijn kennis die hij
heeft opgedaan bij van Dool aluminium een grote aanwinst, hij
versterkt het team van binnenmonteurs.

Collega Barend Demmendal (43
jaar) komt uit de aannemerij en
heeft op dit moment verschillende functies waardoor veel ervaring opgedaan wordt in de verschillende disciplines.
Daarbij volgt hij een HBO Bouwkunde avondopleiding aan de
Hogeschool Rotterdam en voert
op dit moment zijn afstudeeropdracht uit.
De opdracht is om te onderzoeken welke maatregelen getroffen moeten worden om te professionaliseren.

‘’Hoe kan Alupui professioneler worden en voldoen
aan hoge kwaliteitseisen van opdrachtgevers uit de
zakelijke sector

Vca-certificering Alupui

Grootste schuifpui van
Nederland
Met trots heeft Alupui nog steeds de grootste schuifpui van Nederland op zijn naam.
De schuifpui is meer dan groot en bedraagt
24 meter!
De schuifpui is gemaakt met het Reynaers
TP110 schuifprofiel. Alupui combineerde
twee vaste elementen met twee schuivende elementen. Elk element heeft een
gewicht van ongeveer 600kg. Om te zorgen
dat hij met 1 hand te bedienen blijft, heeft
een technisch specialist van Alupui extra
rollagers aangebracht waardoor dit gerealiseerd kon worden.
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Hoewel de meeste monteurs over
een persoonlijk VCA-bewijs beschikken, heeft Alupui geen bedrijfs
-VCA- certificering waardoor het
inschrijven op projecten in de industriele sector, maar ook andere sectoren, in toenemende mate wordt
bemoeilijkt.
Door herstructurering binnen de
industrie worden werkzaamheden
in toenemende mate uitbesteed aan
aannemers en onderaannemers.
Hierdoor neemt de invloed van deze
aannemers op eisen omtrent veiligheid, gezondheid en milieu sterk
toe.
Het belang van een VCA- certificering op bedrijfsniveau wordt dus
steeds groter, zeker indien men actief wil zijn in de industriele sector.

Tenslotte kan de opgedane veiligheidskennis en het systematisch
integreren van veiligheid in de bedrijfsvoering ook bijdragen om de
veiligheid en gezondheid van de
eigen monteurs beter te waarborgen, waardoor werkomstandigheden kunnen verbeteren en verzuim
als gevolg van ongevallen en ziekte
naar verwachting terugloopt.
Alupui streeft ernaar om de Vca
certificering voor de zomervakantie
in bezit te hebben.

CS 38 profiel de vervanger
voor stalen raamprofielen
De CS 38 –SL is een thermisch geisoleerd systeeem voor naar binnen– en
naar buiten draaiende ramen dat een
elegant ontwerp combineert met
stabiliteit en productiegemak. Door
de sobere stijl en slanke contouren
heeft het systeem dezelfde uitstraling
als van stalen kozijnen.

Afbeelding: Ontwerp profiel ministerie van VROM

Door de schuine kanten die aan de
profielen zit lijkt het net of het gestopverft is. Hierom is de CS 38-SL de

Oplevering 1000 valramen ministerie
VROM
Met plezier kijken we terug op deze
mooie opdracht, die afkomstig was
van Alhra Kozijnen. De opdracht
was voor Alupui een mooie uitdaging want er waren een aantal eisen
waar het valraam aan moest voldoen. Dit had te maken met de architectonische kant van het verhaal.
Door de eisen die gesteld waren
moesten we zelf een profiel ontwerpen wat ten aanzien niet breder
mocht zijn dan 50mm . Het begon
achter de computer met het tekenen
van een profiel aan de hand van
bestaande profielen. Dit was een
hele uitdaging omdat je gebonden
zit aan de beschikbare onderdelen
voor hoekverbindingen, raambeslag
en glaslatten. Hier is ruimte voor
nodig en met maar 50 mm is dat
passen en meten. Na het diverse

keren op de computer uitgeprobeerd te hebben is opdracht gegeven aan een extrusie bedrijf om 4,1
km kader profiel en 4,1 km vleugelprofiel te persen.
Het kader van het valraam moest
gelast worden omdat hier echt geen
ruimte voor een verbindingshoek
was. De opdracht hiervoor is uitbesteed aan Kuyer metaal uit Nijkerk.
In de vleugel paste wel een kleine
pershoek waardoor deze in eigen
beheer gemaakt kon worden. Toen
de profielen binnen kwamen is door
de binnenmonteurs van Alupui hard
gewerkt om elke deadline die gesteld was te halen. De hele werkplaats lag overhoop en overal waar
je keek zag je stapels ramen.
De opdracht is zeer succesvol verlopen en bij deze willen we ook iedereen bedanken die betrokken was bij
deze opdracht!

perfecte oplossing voor zowel nieuwbouw als de vervanging van stalen
ramen, met respect voor het oude
ontwerp, maar met een thermisch
verbeterde oplossing.
Het minimalistische ontwerp wordt
versterkt door het onzichtbare ontwateringssysteem dat het gebruik
van waterkapjes aan de buitenkant
van de ramen overbodig maakt!
Het system voldoet eveneens aan
weerstandsklasse 2 tegen inbraak en
biedt zo een veilige oplossing.

Afbeelding: Project Rotterdam
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CP 155 Schuifsystemen van Reynaers
Opdracht Sporthallen
Alupui heeft de opdracht gekregen voor het
vervangen van de entreepuien van 4 sporthallen. De opdracht is gegund door bouwonderneming Breijer Bouw B.V.

Alupui is ruim 40 jaar leverancier
van Reynaers aluminium. Reynaers
komt regelmatig met verbeteringen van bestaande systemen op de
markt. Het CP 155- AP is een thermisch onderbroken schuifsysteem
dat een maximaal vleugelgewicht
van 400kg kan dragen. Elke vleugel
van het raam kan tot 3 m hoog zijn.
Dit komt doordat de vleugel wordt
gedragen door hoogwaardige
kunststof of innox wieltjes.

De CP 155- AP kan verzonken geplaatst worden, wat het gebruiksgemak in je woning alleen maar
ten goede komt.
De CP 155- AP is een esthetisch
schuifsysteem dat voldoet aan de
steeds strengere eisen op het gebied van thermische isolatie, veiligheid en bedieningsgemak.
Het systeem voldoet aan weerstandsklasse 2 tegen inbraak.

Afbeelding: Sporthal Alexander

Afbeelding: Sporthal Wielewaal

Afbeelding: Aansluit detail

Afbeelding: Sporthal Noorderhavenkade

Afbeelding: Sporthal Snelleman

In het kader van de toegankelijkheid van openbare gebouwen waar de Gemeente Rotterdam
zins 2012 actief mee bezig is, moeten de vaak
zware houten kozijnen met deuren en voorzien van deurdrangers, vervangen worden
door aluminium kozijnen met automatische
deuren.
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Afbeelding: CP 155-AP

Net opgeleverd
Project: 96 woningen Leo van Putten Spijkenisse

In opdracht van woningstichting De Leeuw van Putten heeft Alupui in de
eerste fase 96 woningen voorzien van een nieuw schuifraam in de woonkamer. De nieuwe schuiframen van het type CP 68 van Reynaers hebben
precies dezelfde look als de oude schuiframen waardoor het aanzicht het
zelfde is gebleven. Eind februari is de eerste fase van dit project opgeleverd. We hadden geen geluk met het weer, in januari en februari heeft het
zeer veel geregend, een van onze monteurs zei ‘’ik sta al twee weken in
een regenpak in dat bakkie,’’ maar de monteurs hebben goed werk geleverd door de overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Afbeelding: Aanzicht schuifraam

‘Ik sta al twee weken in een regenpak in dat bakkie.’
Doordat er overal tuintjes waren is gekozen voor een hangbak die op het
dak stond. Op deze manier werkten de monteurs altijd op de ideale hoogte. De monteurs deden drie woningen per dag.
Het CP 68 profiel is voorzien van een brede thermische onderbreking
waardoor het type zeer goede thermische eigenschappen heeft. Het systeem maakt gebruik van rubbers in plaats van borstels. Rubbers hebben
een betere dichting dan borstels waardoor minder tocht en geluidsoverdracht plaats vind.
Het systeem heeft een weerstandklasse 2 tegen inbraak. (Bouwbesluit)
Bij weerstandsklasse 2, bepaald overeenkomstig NEN 5096, heeft een gelegenheidsinbreker met gebruikelijk gereedschap in het algemeen ten
minste 3minuten nodig om in de woning in te breken.
Weerstandsklasse 2 houdt ook in dat het systeem voorzien is van deugdelijk hang– en sluitwerk.
Het systeem is tevens geschikt voor triple beglazing!

Afbeelding: CP 68

Einde Nieuwsbrief.
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