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ALUMINIUM PLATEN [1]
Bij Comhan vindt u een ruim assortiment aan standaard aluminium platen zoals aluminium constructieplaten en gevelkwaliteit platen.
Daarnaast leveren wij onder andere blank geanodiseerde planten, aluminium composiet platen [2], gelakte aluminium platen en
aluminium traanplaten. Ook kunt u bij ons terecht voor Stainless Steel Look (SSL) platen: aluminium platen met een RVS look [3] en
tegelijkertijd alle grote voordelen van aluminium.
Heeft u maatwerk nodig en zoekt u een aluminium plaat op maat? Naast de standaard platen bieden wij ook aluminium op maat [4] aan.

ALUMINIUM PLATEN: STANDAARD PLATEN
Bij Comhan vindt u een ruim assortiment aan standaard aluminium platen. U vindt bij ons onder andere:

[5]

Standaard kwaliteit 1050A

[6]

Gevel kwaliteit 5005

Anodiseer kwaliteit 5005A Onbehandeld

[8]

Zeewaterbestendige Platen

[9]

Constructie Platen

[10]

Beschermfolie

ALUMINIUM PLATEN: SPECIAAL PLATEN
Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor speciaal aluminium platen. Hierbij kunt u denken aan de volgende platen:

[11]

Blank geanodiseerde Platen

[12]

Aluminium Composiet Platen

[13]

Gelakte Aluminium Platen

[14]

Aluminium Traanplaten

[15]

Geperforeerde platen

RVS Platen

[3]

Stainless Steel Look

Bij Comhan vindt u een ruim assortiment aan aluminium platen. Dit is slechts een greep uit ons volledige aanbod. Staat de door u
gezochte aluminium plaat hier niet bij of wilt u liever het volledige aanbod standaard platen of speciaal platen bekijken? Kijk dan hier:

STANDAARD PLATEN
[17]
SPECIAAL PLATEN
[18]

ALUMINIUM PLAAT OP MAAT
Heeft u maatwerk nodig en zoekt u een aluminium plaat op maat? Naast de standaard platen bieden wij ook aluminium op maat [4] aan.
Onze aluminium op maat specialisten benutten de door hen opgedane kennis en jarenlange ervaring rondom aluminiumbewerking om zo
voor u het beste eindresultaat te vinden én leveren.
Bent u op zoek naar een specifieke aluminium plaat dat nog nergens in productie genomen is? Comhan denkt met u mee! We
beschikken over een eigen ontwerp & engineering afdeling en kunnen u zo helpen aan specifieke oplossingen voor uw onderneming.
Daarbij kunnen wij voorzien in alle gewenste bewerkingen en indien gewenst zorgen we er zelfs voor dat we uw specifieke platen op
voorraad houden. Op die manier kunnen we ze 'just in time' leveren, zodat u altijd op het juiste moment over de gevraagde profielen
beschikt.
Bekijk voor meer informatie onze klantspecifieke profielen [19] pagina.

ALUMINIUM PLAATBEWERKINGEN
Zowel voor het maatwerk als voor de standaard aluminium platen kunnen wij diverse plaatbewerkingen voor u uitvoeren. Denk aan
ponsen, knippen, zetten, CNC frezen en walsen, boren en tappen, lassen, laser- of waterstraal snijden, forceren en perforeren, en
beschermfolie aanbrengen.
Bewerkte aluminium platen kunnen desgewenst ook van een oppervlaktebehandeling voorzien worden: poedercoaten, natlakken,
moffelen of anodiseren.
Meer weten? Bekijk de pagina’s met ons aanbod aan standaard platen, speciaal platen of neem contact [20] met ons op voor meer

informatie.
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