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Het profileerbedrijf Dutch Profiles
Center is een compacte en flexibele
organisatie. ‘Wij denken graag met
onze klanten mee en maken geen
onderscheid tussen grote of kleine
opdrachten’, zegt Sales manager Hans
Lindhout. ‘Dat is ook onze ervaring
met Tata Steel, iedereen wordt
gelijkwaardig behandeld, of je nu
een grote of een kleine speler bent.’

DESKUNDIG
EN FLEXIBEL

‘De nieuwe erf’ groepsaccommodatie in
Diessen, met stalen dakpanplaten en zetwerk
in Colorcoat HPS200 Ultra® van DPC.

Flexibele organisatie
‘Dutch Profiles Center onderscheid zich van
de rest in service en flexibiliteit’, legt Hans
Lindhout uit. ‘In onze branche zijn we een
relatief kleine speler en dat is juist onze

Dutch Profiles Center is gevestigd in het
stadje Sint-Maartensdijk in Zeeland. Hoewel
Dutch Profiles Center pas in 1996 is opgericht,
zijn de fundamenten van het bedrijf al zo’n
dertig jaar geleden gelegd. Toen opende
Richte Weggemans de deuren van een
constructie- en metaalbewerkingsbedrijf.
Al snel behoorde het bouwen van volledige
nieuwbouwprojecten, inclusief stalen
gevelbekleding, tot de werkzaamheden. ‘De
vraag naar stalen dak- en wandbekleding
nam daarmee toe’, vertelt Jeffry Stoutjesdijk,
bedrijfsleider bij Weggemans. ‘Na een
tijd gewerkt te hebben met een voorraad
die we slechts op maat knipten, zijn we
overgegaan tot de aanschaf van verschillende
profielwalsen en is Dutch Profiles Center
ontstaan. Doordat we nu onze eigen profielen
walsen hebben wij de kwaliteit zelf in de hand,
is de levertijd verkort en is het snijverlies tot
een minimum beperkt. Als onderdeel van
de Weggemans Holding heeft Dutch Profiles
Center brede kennis in huis over bouwen met
staal en kunnen wij deskundig advies op maat
leveren.’

Dakpan
Naast wand- en dakprofielen produceert
het bedrijf stalen dakpanplaten en zetwerk.
‘Er is veel vraag naar’, zegt Stoutjesdijk.
‘De laatste jaren krijgen we steeds meer
renovatieopdrachten. In deze tijd kiezen
mensen nu eenmaal eerder voor het
vervangen van een dak, dan voor het maken
van een complete nieuwbouw. In Diessen
staat bijvoorbeeld een oude varkensstal die
volledig is verbouwd tot groepsaccommodatie.
De dakpanplaten en het zetwerk zijn door
ons geleverd en gemonteerd. Dit is niet
alleen een mooi voorbeeld omdat de
dakpanplaten er netjes op liggen, er zitten
ook doorvoeren, dakvensters en een lichtstraat
in. Daarom laat dit project de mogelijkheden

kracht. Iedere opdrachtgever kan rekenen
op onze volledige inzet. Ook kunnen we
flexibel inspelen op de wensen van de
opdrachtgever, omdat we klein zijn. Zo leveren
wij bijvoorbeeld wandprofielen aan een
onderneming in de Botlek waar asbest uit
het bestaande bedrijfspand wordt verwijderd.
Stukje bij beetje wordt bekeken welke
geveldelen asbest bevatten en vervangen
dienen te worden. Dit is een gefaseerd proces.
Als zij ons vandaag bellen dat ze 600m²
profielen nodig hebben, kunnen wij dat
morgen op de bouwplaats leveren.’
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De beste basis
‘Kwaliteit staat voor ons op de eerste
plaats en daarom gebruiken we Colorcoat
HPS200 Ultra® voor het maken van profielen,
dakpanplaten en zetwerk. Het voorgelakte
staal is zo krasbestendig dat wij er zelfs het
meest complexe zetwerk van kunnen maken’,
aldus Stoutjesdijk. ‘Daarbij kiezen we voor
Tata Steel vanwege de buitengewone garantie
die zij leveren. De Confidex® Garantie biedt
tot 40 jaar garantie op het product direct
vanuit de fabrikant. Dat geeft onze klanten
zekerheid. Het is onze taak de klant er bewust
van te maken dat de garantie er is. Om het
makkelijker te maken, zetten wij op al onze
facturen de batchnummers die nodig zijn voor
de registratie van de garantie.’

van onze dakpanplaten goed zien.’
‘Wat ook tot de mogelijkheden behoort is het
aanpassen van de hoogte en lengte van de
dakpanprofilering naar wens van de klant’, vult
Lindhout aan. ‘Daarin is Dutch Profiles Center
uniek in Nederland. Wij leveren onder andere
veel aan chalet- en caravanbouwers. Als een
chaletbouwer een eigen profilering wil met
een afwijkend formaat, dan kunnen wij dat
leveren.’

Boerenschuur in
Dinteloord, met stalen
dakpanplaten en zetwerk
in Colorcoat HPS200
Ultra® van DPC. Door het
grote dakoppervlak, zijn
meerdere dakpanplaten
van 5 meter boven elkaar
geplaatst, samen vormen
ze een naadloos geheel.
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