
◆ Tijdsbesparing    ◆ Gezonder werken    ◆ Geen afval    ◆ Thermische recycling

Maatwerk in plaatwerk
Meer efficiëntie, gemak en nauwkeurigheid 
met de Jongeneel Platerij

Door je plaatwerk op maat te laten zagen, bespaar je niet alleen tijd op de bouwplaats, je vermindert 
ook faalkosten en beperkt de hoeveelheid zaagstof en afval. Jongeneel helpt je hierbij. 

Al meer dan 25 jaar bewerken wij alle denkbare plaatmaterialen, van hout tot steenachtige materiaal-
soorten. Denk daarbij aan multiplex en mdf, maar ook aan Trespa, Rockpanel, gipsplaten en gevelplaten. 
Bijna al deze materialen hebben wij standaard op voorraad. Dankzij onze jarenlange ervaring, hyper-
moderne machines en bekwame medewerkers kunnen wij alle plaatmaterialen op elke mogelijke manier 
zagen, frezen en boren. Precies zoals jij het wil.

www.jongeneel.nl/services



Jouw voordeel
◆ Op de bouwplaats zelf hoef je minder arbeid uit  

te voeren.
◆ Jongeneel kan bevestigingshaken en pluggen/

insert voormonteren waardoor je verzekerd bent van 
constante topkwaliteit.

◆ Jongeneel kan je materialen op volgorde leggen, 
nummeren, labelen of per set verpakken zodat je op 
de bouwplaats niets meer hoeft uit te zoeken of te 
sorteren.

◆ Doordat je niet meer op de bouwplaats hoeft te zagen, 
kun je stofvrij en dus gezonder werken. Bovendien hoef 
je minder met grote, zware platen te sjouwen omdat 
alles al verzaagd is.

◆ Dankzij de geavanceerde werkwijze bij Jongeneel is 
elke plaat exact op maat en kun je foutloos bouwen.

◆ Jongeneel verzaagt het materiaal op de meest 
efficiënte manier zodat je minder materiaal nodig hebt.

◆ Je heeft geen snijafval meer op de bouw, en hoeft dus 
geen snijafval af te voeren.

◆ Jongeneel kan je materialen just in time leveren zodat  
je nooit verlegen zit met of om jouw materialen.

◆ Uiteindelijk ben jij goedkoper uit.

Direct regelen? 
Bel jouw 

Jongeneel-
vestiging. 

De voordelen
◆  Tijdbesparing 

◆  Minder faalkosten 

◆  Gezonder werken 

◆  Geen afval 

◆  Thermische recycling

Hoe werkt het?
Je stuurt ons de maatspecificatie en de CAD-
tekeningen die onze computergestuurde machines 
uitlezen voor bewerking. Daardoor klopt elke plaat 
die door Jongeneel is bewerkt op de millimeter 
nauwkeurig. Rechte hoeken, afgeronde hoeken, 
boorgaten, ovaal, gebogen, 3D, alles is mogelijk. 
Doordat de platen zorgvuldig zijn afgewerkt, zijn 
zaagkanten beter te behandelen en is er minder 
na-schuurwerk nodig. Wij kunnen jouw platen 
gronden in diverse kleuren, om je zo nog meer 
werk uit handen te nemen.

Wat kost het?
Neem contact op met jouw Jongeneel vestiging, 
vertel waarmee wij je kunnen helpen en je 
ontvangt snel een offerte.

www.jongeneel.nl/services
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