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Belangrijke informatie voor onze klanten
Geachte relatie,

Aluminium roldeuren - Uitbreiding strategische samenwerking met Ferdinand Braselmann.
Alpha/Novoferm produceert al jaren aluminium roldeuren in haar fabriek in Roermond. Om de
productgroep te onderhouden en te ontwikkelen is het essentieel om de productie- en
materiaalprocessen en de investeringen te optimaliseren.
De afgelopen jaren heeft de groep zich gericht op de ontwikkeling van sectionaal- en snelroldeuren, omdat
dit de productsegmenten zijn waarin onze expertise en betere marketingmogelijkheden te vinden zijn.
We zetten deze strategie consequent voort. Daarom hebben we besloten om de productie van aluminium
roldeuren te staken zonder het product op te geven.
Omdat we een lange en succesvolle samenwerking hebben met de firma Ferdinand Braselmann als onze
partner en specialist voor roldeuren, is het passend om deze samenwerking te intensiveren. De productie
van de aluminium roldeur in Roermond wordt per 01.12.2020 stilgelegd (ontvangen orders worden tot 9
november in Roermond verwerkt). Ferdinand Braselmann neemt de productiefaciliteiten over en de
productie zal in Ennepetal zo snel mogelijk worden hervat.
De firma Ferdinand Braselmann werd in 1884 opgericht en produceert al meer dan 80 jaar koudgewalste
profielen. Ferdinand Braselmann heeft een groot portfolio, variërend van standaard- en speciale
profielen, profielen voor de roldeurconstructie tot complete roldeursystemen, inclusief accessoires en
reserveonderdelen. De stalen roldeur RPU20-95 wordt al jaren geproduceerd in Ennepetal en de
aluminium roldeuren TH80, TH100 en ALU-R worden nu onder één dak gecombineerd en ongewijzigd
geproduceerd. De specificaties en prijzen evenals de berekenings- en bestelprocessen blijven in DC2.0
onder het menu-item "Roldeuren". Voor zowel Alpha/Novoferm als Ferdinand Braselmann is het
belangrijk dat klanten zo min mogelijk hinder ondervinden van de overgang.
Door het samenbrengen van vergelijkbare producten in het competentiecentrum voor roldeuren in
Ennepetal, Duitsland, bereiken we duurzame synergiën op alle gebieden. Van advies tot logistiek, er zijn
voordelen voor alle betrokken partijen.
Met vriendelijke groet,
Alpha Deuren International B.V.

Antonio Venneri
Managing Director
PS Bijgaand vindt u de contactgegevens van de medewerkers van de verschillende afdelingen van Ferdinand
Braselmann. Deze brief en verdere informatie zijn te vinden op www.braselmann.de en www.alpha-deuren.nl
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