
Wij zijn BIM ready



Even voorstellen 
Alkondor Hengelo B.V. is gespecialiseerd in geveltechniek in de ruimste 

zin van het woord. Dit beperkt zich niet tot de producti e en levering van 

gevelconstructi es. Daaronder verstaan wij ook advies over en ontwikkeling 

van speciale oplossingen, logisti ek en projectondersteuning. Alles gericht 

op inventi eve engineering, een hoge kwaliteit en een snelle montageti jd. 

Constant investeren in onze medewerkers en processen zorgt voor de 

benodigde conti nuïteit. 

Uw wens om een gevel zo snel mogelijk wind- en waterdicht te krijgen en 

het bouwproces zo vloeiend en lean mogelijk te laten verlopen wordt 

hiermee bijna een vanzelfsprekendheid. De totale kwaliteit blijft  alti jd 

de eerste prioriteit.

Zorgvuldig opgebouwde kennis en experti se stelt ons in staat snel in te 

spelen op specifi eke wensen en eisen op een conti nu veranderende markt. 

Innovati e is een toonaangevend kenmerk van ons bedrijf. Engineering van 

gevelconstructi es is bij ons dus in vertrouwde handen.

In onze producti e- en assemblagehal prefabriceren wij de elementen zo 

groot en compleet mogelijk om de werkzaamheden op de bouwplaats tot 

een minimum te beperken. Toepassing van verschillende materialen en 

producten vormen daarbij geen belemmering. Onze gespecialiseerde eigen 

montageploegen zorgen ervoor dat wij een opti maal eindresultaat kunnen 

garanderen. Om het proces te complementeren heeft  Alkondor Hengelo B.V. 

een service afdeling die garant staat voor uitstekende nazorg.
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Wat kan Alkondor voor u betekenen?
BIM is de toekomst. Sterker nog, voor Alkondor is BIM het heden. 

De aanvragen waarin BIM centraal staat, nemen hand over hand toe. 

Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat we een passend antwoord kunnen 

geven op deze “nieuwe” werkwijze. Een uitgebreid team van medewerkers 

hebben zich het 3D modelleren eigen gemaakt. Daarnaast hebben we veel 

energie gestoken in het aanmaken van een omvangrijke bibliotheek. 

Met deze gegevens zijn wij in staat BIM modellen te verrijken, tot een zeer 

gedetailleerd niveau.

Het door u aangeleverde model kunnen we upgraden tot ieder gewenst 

niveau. In de prakti jk zien we dat dit varieert van LOD 300 tot LOD 500. 

Gesteund door de marktleider op het gebied van de benodigde soft ware, 

werkt Alkondor met de meest actuele en toegepaste 3D programma’s 

zodat de digitale informati e naadloos in uw model past. 

Inmiddels zijn meerdere BIM projecten succesvol door ons gerealiseerd 

tot grote tevredenheid van onze relati es. 

Onze ervaring leert dat: eff ecti eve communicati e, reduceren van faalkosten 

en het koppelen van de planning aan het model kenmerkende onderdelen 

van het succes van BIM zijn.

Wij zijn er klaar voor! Laten we van BIM een gezamenlijk succes maken.

Voor meer informati e en advies kunt u zich richten tot:

Afdeling Verkoop, telefoonnummer 074 - 24 55 355

Tevens kunt u uw vragen mailen naar BIM@alkondor.nl 
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