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Bouw op NedZink
NedZink is daar waar
het om zink gaat:

Handelsgebied NedZink

KOMO-productcertificaat en productcertificaat Lloyd’s Register,
Industrial Quality Scheme for Product Certification by
Surveillance of Quality Systems (approval No QIS 122).

Als gedreven speler in de markt voor gewalst Nederlands TitaanZink (NTZ) laat NedZink zich
dagelijks inspireren door de vraag van architecten, vormgevers en verwerkers naar bestaande
én nieuwe mogelijkheden. Deze rijke traditie dateert al van 1892.

Sinds 1995 is NedZink onderdeel van de internationaal toonaangevende holdingmaatschappij
Koramic Investment Group. De productie vindt plaats in het Nederlandse Budel-Dorplein.

Als eerste producent van gewalst bouwzink met een kwaliteitsborging volgens NEN-EN-ISO
9001:2008 is NedZink een stimulator van duurzame en technisch hoogwaardige toepassingen
van zink. Als handelspartner is NedZink een inspirator door betrouwbare levering van kennis,
kwaliteit en dienstverlening. Als marktleider in Nederland is NedZink een promotor van creatieve
mogelijkheden in zink.

De kracht van NedZink zit in de A-kwaliteit en duurzaamheid van het geproduceerde zink én in
de langjarige traditie van bewust ondernemerschap met verantwoordelijkheid voor mens
en milieu. Toekomstgerichte bedrijfsvoering en investeringen in up-to-date productie
technieken moeten de marktpositie verder versterken en ruimte creëren voor
nieuwe ontwikkelingen.

Kortom, NedZink staat voor proactief meedenken
op alle vlakken van zink: Think Zink.
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Organisch combineren voor
hoogwaardige uitstraling
Als natuurlijk product laat zink zich organisch combineren met
andere materialen. Dit verhoogt de creatieve uitdaging om dit
bouwmateriaal te betrekken in de hoogwaardige uitstraling van
zowel klassieke als moderne architectuur.

Creëer met

Creatieve toepassingen
Strakke lijnen, weelderige rondingen, minutieuze detailleringen of
grote gebaren. Alles is mogelijk met zink. Daardoor hoeft de architect
zich niet te beperken in creatieve toepassingen van zink als
bouwmateriaal in daken en gevels, in exterieur en interieur, van
woningen of van utiliteitsgebouwen.
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mooie m
Inspirerende vormvrijheid
geeft speelruimte
Verandering, inspiratie en groei zijn leidende
begrippen in de bouwkunde. Daarom vragen
architecten voortdurend om materialen die hen
in staat stellen tot nieuwe en vrijere designs.
NedZink helpt mee creëren door zink als
bouwmateriaal geschikt te maken voor alle
toepassingen. In banen en vlakken, maar ook
bijvoorbeeld in ronde vormen. Deze vormvrijheid
geeft de architect veel speelruimte in het creëren
van esthetisch aansprekende ontwerpen.
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De hoogst haalbare
kwaliteit in Titaanzink
Opeenvolgende generaties vakmanschap
en ervaring hebben bij NedZink bijge
dragen aan de ontwikkeling van de
hoogst haalbare kwaliteit in Titaanzink.
Dit kwaliteitsmateriaal laat zich uitstekend
vormen en verwerken in dak-, gevel- en
hemelwaterafvoersystemen.

Kies voor praktische toepas
Gericht antwoord op
alle praktische vragen
NedZink garandeert niet alleen de allerhoogste
kwaliteit in zink. Verwerkers kunnen in de praktijk
ook rekenen op levering van maatwerk en technisch
advies. Gerichte documentatie geeft antwoord op
alle praktische vragen. Grondige kennis van zink
verwerking in de bouw wordt overgedragen middels
cursussen door eigen praktijkleraren.

Vriendelijk voor
de verwerker
Essentiële afweging bij de keuze voor een bouwstof is de verwerkbaarheid ervan. Loodgieters,
dakdekkers, gevelbouwers en andere gebruikers
van zink laten zich in hun praktijk leiden door
de mechanische eigenschappen en technische
kwaliteit van het materiaal. Met name bij
speciale toepassingen die hoge eisen stellen aan
duurzaamheid en flexibiliteit.

ssingen
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Zink heeft een natuurlijke
plaats in onze kringloop
Zink helpt substantieel bij verduurzaming van ons leefklimaat. Dankzij de verminderende zuurgraad van regenwater wordt de toch al aanzienlijke levensduur
van bouwzink steeds langer. Omdat zink voor 100% recyclebaar is, kan het
oorspronkelijke metaal zonder verlies van eigenschappen keer op keer opnieuw
worden toegepast. Dat verlaagt over de hele levenscyclus genomen de
energiebehoefte voor (re)productie, de hoeveelheid emissies en het afval.

De beste keuze voor hoge
levensduur en imago
Als bouwmateriaal in dak- en gevelbedekking en
in hemel
water
afvoer
systemen is zink bij uitstek
betrouwbaar, omdat het lang meegaat en daarna
opnieuw gebruikt kan worden. Architecten die in
zink denken, geven hoog op van de toepassings
mogelijkheden en van de uitstralings
effecten.
Opdrachtgevers weten wat de toegevoegde
waarde ervan is voor hun vastgoed. Bovendien
rekenen zij op het ontbreken van onderhouds
kosten. De overheid stimuleert deze bewuste
keuzes, die bijdragen aan de bescherming én
verfraaiing van de leefomgeving.
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Het Zinkviooltje heeft
het prima naar zijn
zin op bodem waar
zink in zit.

people planet profit
NedZink onderschrijft als duurzaam
ondernemer de Triple P van People,
Planet en Profit. Winst maken mag

Denk in
blijvende
waarden

niet ten koste gaan van mens en
milieu en dus uiteindelijk van onze
planeet. NedZink put letterlijk de
grondstof uit de aarde. Ruim honderd jaar ontwikkeling en vervolmaking

van

het

productieproces

staan garant voor een kwaliteitsstatus die ruim boven de Europese
basisnorm ligt. Het door NedZink
geleverde bouwmateriaal heeft een
voorsprong

in

duurzaamheid

en

esthetische kwaliteit, waardoor het niet
meer weg te denken is in de bouw.
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Investeren in efficiënte,
moderne technieken
Meedenken en meeveranderen met de bouwpraktijk kan bij NedZink niet zonder structurele
investeringen in efficiënte, moderne technieken.
Iedere verwerker van NedZinkproducten kan ter
ondersteuning van zijn praktijk een beroep doen
op deze expertise. Bovendien is alle technische
documentatie constant online beschikbaar.

NEDZINK NATUREL

NEDZINK Nova

NEDZINK noir

walsblank titaanzink

geprepatineerd titaanzink

geprepatineerd titaanzink

Zoek naar
nieuwe
openingen

Innovatie blijft fascineren en inspireren
Naast denken en handelen in kwaliteit houdt NedZink zich voortdurend bezig met de toekomst.
Zoeken naar nieuwe openingen in toepassingen van bouwzink. Innovatie is het leidend motief.
Zink als materiaal heeft een eeuwenlange traditie. Door het bestaande product steeds op nieuwe
wijze en in nieuwe gedaante toe te passen, blijft het fascineren en inspireren als een jonge
ontdekking. Sprekend voorbeeld van zo’n nieuwe opening in de markt is NedZink NOVA, het
geprepatineerd Titaanzink van NedZink. Gemaakt voor de moderne, esthetische bouwpraktijk.
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Ontwikkelen van nieuwe processen
Innovatie in producten behoeft tevens het zoeken naar nieuwe openingen in productieprocessen. Naar ongekende technologieën voor het creëren van nieuwe,
NEDZINK NOVA PRO-TEC
geprepatineerd titaanzink
met beschermlaag
NedZink NATUREL Pro-Tec

mechanische en fysische eigenschappen. Om deze ontwikkelingen in de pas
te houden met de gecertificeerde kwaliteitsstandaard van NedZink vinden ook
op het niveau van procesmanagement telkens de nodige innovaties plaats.

Amsterdam

Brasilia

New York

Paris

NEDZINK NOVA Structure
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Bevorder
brede toepassing
Flexibel inspringen
op elke vraag
Via een netwerk van leveranciers kan NedZink
met zijn assortiment flexibel inspringen op elke
vraag. Ook wanneer het de levering van kleinere
partijen betreft. Direct uit voorraad of maatwerk
op bestelling. Altijd binnen de afgesproken
levertermijn. Dankzij een uitgekiende, logistieke
organisatie is het tevens mogelijk ’just in time’
te leveren.
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Uitgangspunt is het zeer
complete leveringsprogramma
Als salespartner van afnemers en verwerkers in een wereldmarkt maakt NedZink zich sterk voor
optimale verkrijgbaarheid van alle producten. Dit begint met heldere documentatie rond het brede
assortiment. Variërend van productinformatie en actueel technisch advies tot concrete
bestekservice. Uitgangspunt bij de proactieve marktbewerking is steeds het zeer complete
leveringsprogramma van NedZink. Van NedZink Naturel tot NedZink Nova en NedZINK
NOIR, met en zonder structuren, van band- tot bladzink, in alle afmetingen, gewichten en
diktes. Van complete dak- en gevelsystemen tot maatwerk in hemelwaterafvoersystemen.
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Aanbieden van informatie en advies
Distributeurs en afnemers van NedZink-producten
kunnen rekenen op een multi-channel aanbod van
in eigen beheer ontwikkeld informatie-materiaal, in
druk en digitaal. Verdere ondersteuning van de
verkoop

vindt

onder

meer

plaats

via

beurzen en workshops.

Reken op technische
ondersteuni
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Ondersteunen van kennisvraag
op alle fronten
Ter ondersteuning van een brede toepassing verzorgt NedZink workshops voor
architecten en driedaagse zinkcursussen voor zinkverwerkers. Een eigen Kenniscentre dat kan terugvallen op een ruime historie van research en vakmanschap
houdt alle betrokkenen, zowel intern als extern, voortdurend alert ten aanzien
van alle productaspecten.
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Garanderen van de hoogst
mogelijke kwaliteit
De service van NedZink begint met de garantie van
voortreffelijke materiaalkwaliteit volgens de hoogste
Europese normen. Deze kwaliteit is voor elke afnemer zichtbaar in een op het product gestempeld
merk, afkomstig van de certificerende instelling
Lloyd’s Register. Alle producten van NedZink worden
periodiek getest binnen het eigen gecertificeerde
kwaliteitssysteem.

De

eigen

website

www.nedzink.com

bevat

uitgebreide,

technische documentatie van de verschillende systemen.
Voor directe hulp en adviezen bij de verwerking is de afdeling
technische ondersteuning van NedZink stand-by.
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www.nedzink.com

Bouw op NedZink
Als gedreven speler in de markt voor gewalst Nederlands TitaanZink (NTZ) wordt NedZink dagelijks
geïnspireerd door de vraag van architecten, vormgevers en verwerkers naar bestaande én nieuwe
mogelijkheden.
NedZink stimuleert de realisatie van duurzame en hoogwaardige bouwprojecten met walsblank,
geprépatineerd en gestructureerd zink. Als handelspartner zorgt NedZink voor betrouwbare levering,
kennis, kwaliteit en dienstverlening. Als marktleider in Nederland is NedZink een actief promotor van
creatieve toepassingen van zink.
NedZink is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Toekomstgerichte
bedrijfsvoering en investeringen in up-to-date productietechnieken versterken de marktpositie en
creëren ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
NedZink is onderdeel van de internationaal toonaangevende holdingmaatschappij Koramic Investment
Group. De productie vindt plaats in Nederland. Verkoopkantoren bevinden zich in Nederland, België en
Duitsland.

Nederland

Duitsland

België

NedZink B.V.
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein
Tel: +31 (0)495-455700
Fax: +31 (0)495-455790
www.nedzink.com | info@nedzink.com

NedZink GmbH
Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen
Tel: +49 (0)208-85798-0
Fax: +49 (0)208-85798-30
www.nedzink.de | info@nedzink.de

NedZink n.v.
Avenue Jean Lenoir 14
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)
Tel: +32 (0)10-452727
Fax: +32 (0)10-453362
www.nedzink.be | info@nedzink.be
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