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'De klant kan kiezen uit
circulaire, elipsvormige
of ovalen profielen'

Sfeervolle verlichting door gebruik te maken van contra gepositioneerde, rond gewalste profielen.

Wie lengtematerialen wil inkopen is van
harte welkom. Wie gaat voor maatwerk
is dat ook. Aan aluminium geen tekort bij
Comhan: alleen in Nederland ligt er tussen
800 en 900 ton op voorraad. Dat is maar
goed ook, want de markt is 'booming'. Een
tak van sport die Comhan tot in de puntjes
beheerst, is het rondwalsen van profielen.
Peter Baas, manager van de maatwerkafdeling bij Comhan, vertelt: "Sinds anderhalf jaar hoeven we dit niet uit te besteden,
maar doen we dit in eigen huis waarmee
de flexibiliteit enorm is toegenomen.”

Lang leve de curve!

CREATIVITEIT KRIJGT EEN
BOOST MET ROND GEWALSTE
ALUMINIUM PROFIELEN
Met ruim 70 jaar ervaring als groothandel in aluminium systemen, profielen en platen, bedient Comhan
Holland onder andere de interieurbouw, winkelinrichting en visuele communicatie/reclame industrie. Op
maat gemaakte aluminium oplossingen ten behoeve van led frames, textielframes en displays… voor
Comhan is het dagelijkse kost.
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Een geprinte opspanning
in een rond gebogen
profiel maakt de mooiste
decoratieve lampen.

De klant kan kiezen uit circulaire, elipsvormige of ovalen profielen. Oftewel 'U
vraagt, Comhan walst'. Baas ziet een
toename in de aanvragen: "Onze gebogen profielen vinden steeds meer hun
weg naar winkelinrichters, interieurbouwers en standbouwers. De inzet van
onze gebogen profielen is divers. Je kunt
er textiel/doek in opspannen, waardoor
het frame als het ware een ideale reclamedrager wordt voor in een etalage
bijvoorbeeld. Of aan het plafond als functioneel of meer decoratief licht element."
Daarnaast ziet Baas dat er reclameborden mee gemaakt worden, die boven
stellingen aan de muur hangen. "Er zijn
ontwerpers die twee cirkelvormige profielen boven elkaar gebruiken (binnenen buitenprofiel, contra gemonteerd) met
doek of dunne acrylaatplaat ertussen en

verlichting erin. Je maakt in een handomdraai een fraaie lamp op maat dus.
Een vorm kan 'gesloten' worden door
middel van een koppelstuk, die netjes in
de radius meeloopt."

Geen vervorming,
wel vormvrijheid
Comhan heeft voor ieder profiel specifieke
walsrollen klaarliggen. "Daarmee voorkom
je vervorming", legt Baas uit. "Buigen is
een vak apart. Momenteel kunnen we
onze 12 hardlopende profielen gebogen
leveren. Het aantal walsrollen breidt zich
uit. Wil iemand een profiel laten buigen
waar nog geen rollen voor zijn, dan hangt
het van de bestelhoeveelheid af of we deze
laten maken, of het werk uitbesteden."
De vormvrijheid en de daarmee samenhangende creativiteit zijn welkome factoren bij de rond gewalste profielen. "Het
moet eigenlijk nog echt ontdekt worden, verwerkers van traditionele profielen
moeten het eerst gezien hebben en zich
realiseren dat deze vormen van profielen gewoon binnen handbereik zijn. De
schare fans groeit echter gestaag", aldus
Baas. De profielen worden bij voorkeur in
onbewerkte uitvoering gewalst. “Daarna
kunnen we ze eventueel poedercoaten/
lakken in de gewenste RAL-kleur of laten
anodiseren. Met name de nieuwe structuur coatings maken dat dit product er in
de praktijk altijd erg decoratief uitziet.” ❚
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