PAGINA 4

BOUWENENWONEN.COM

Jac. Reijns Staalconstructie
Alphen B.V. - Looiersweg 7 - 5131 BE Alphen
Telefoon: 013-5081823- Fax: 013-5082478

JAC REIJNS STAALCONSTRUCTIE ALPHEN B.V.

Email: info@jreijns.nl
Internet: www.jreijns.nl en www.alugoot.com

Jac Reijns Staalconstructie Alphen B.V.
al meer dan 25 jaar actief in staalbouw
In 25 jaar tijd, 25 keer zo groot
Met een kwarteeuw ervaring voor eigen
rekening kun je het bedrijf van Jac en
Marlies Reijns geen onbekende meer
noemen. In een groot gebied rond Alphen
duiken de initialen ‘JR’ dan ook regelmatig
op bij de presentatie van nieuwbouwen renovatieprojecten. Jac en Marlies
startten in 1979 al voor zichzelf, maar
voor de viering van het 25-jarig bestaan
wordt uitgegaan van de verhuizing op 2
september 1981 naar de huidige locatie
aan de Looiersweg. In 1979 begonnen ze
in een schuur van 6 bij 12 meter. Nu anno
2006 beschikt het bedrijf over een eigen
terrein van 2700 vierkante meter waarvan
inmiddels 70% is overdekt! Ten opzichte
van de opening is dat heel toevallig 25
keer zo groot. Op 16 september wordt
het jubileum gevierd met een open dag.
Meer informatie hierover volgt in één
van de volgende edities van Bouwen en
Wonen in de Regio.

Eigen telescoopkraan,
en die is ook te huur

Ook voor de particulier
Bij het begrip ‘staalconstructie’ denk je in
eerste instantie aan een groot geraamte
van ijzeren buizen en balken. En dat is
goed gedacht. Wie de internetsite van JR
Staalconstructie bekijkt ziet daar mooie
en indrukwekkende voorbeelden van onder andere een 48 woningen omvattend
project in nieuwbouwwijk De Boschkens
in Goirle, de nieuwe basisschool in Alphen
of een bedrijfshal in Rijen. Ook biedt de
site mogelijkheden om de tekeningen
driedimensionaal te bekijken. Dat geldt
sowieso voor alle ontwerpen die op de

eigen tekenafdeling gemaakt worden.
JR Staalconstructie werkt overigens niet
alleen voor bedrijven. Ook de particulier
is welkom, aldus zoon Jos. ,,Balken voor
muurdoorbraken en dakspanten worden
bij ons dagelijks gemaakt. We hebben
zelfs een speciale afdeling ingericht waar
de meest voorkomende hoekijzers en lateien gewoon op voorraad liggen. Hoekijzers voor de middag besteld, betekent
bij ons dat ze na de middag klaar liggen.
Indien gewenst zagen, lassen en
boren we alles precies op
maat.”

Staalconstructies worden voornamelijk
boven de grond afgemonteerd. Vaak hoog
in de lucht. Om niet van anderen afhankelijk te zijn, beschikt JR Staalconstructie
over een eigen 35 ton telescoopkraan.
Deze zogenaamde ‘All-Terrain’ kraan kan
zoals de naam al zegt op vrijwel elke
plek ingezet worden. De vol hydraulische
mast hijst met gemak een lading zo’n 30
meter de lucht in. Veel voorkomende
hijswerkzaamheden zijn ijzerwerk monteren, beton storten, vloer- of dakplaten
leggen en stenen of big-bags verzetten.
Naast deze hijskraan verhuurt Jac Reijns
Staalconstructie ook een hoogwerker
waarmee één of twee mensen tot 18
meter boven de grond kunnen werken.
Zowel de kraan als de hoogwerker hebben een draaicirkel van 360 graden en zijn
niet alleen 4-wiel aangedreven, maar ook
4-wiel gestuurd.
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Dakgoot aan de rol
Postzegels in de vorm van een stickerrol,
dat was na 100 jaar scheuren en plakken
een hele innovatie. Maar die verbleekt
bij het aluminium dakgootsysteem van
Alugoot®. Dat is een door Jac Reijns
Staalconstructie geregistreerde handelsnaam. In een ingenieuze machine wordt
aan één kant ‘n grote rol aluminium plaat
geplaatst en een paar tellen later rolt
er aan de andere kant van deze ‘gotenprofielwals’ een dakgoot uit. Van begin
tot eind naadloos! Lekkages behoren
daarmee tot de verleden tijd. In principe
maakt de machine naadloze dakgoten in
de lengte van de rol, maar een goot van
100 meter is niet meer hanteerbaar. Tot
30 meter lukt dat prima. Alugoot® is een
systeem voor zowel de particuliere als zakelijke markt dat ter plekke wordt ingezet
voor nieuwbouw- of renovatieprojecten.
Hierbij kan gedacht worden aan zowel
woningen als aan agrarische gebouwen
en bedrijfshallen. Bij renovatieprojecten
moet wel rekening gehouden worden met
het feit dat de aluminium goot niet in een
oude uitgetimmerde goot geplaatst kan
worden, merkt Jos nog op. Een kleine
bouwkundige aanpassing biedt dan al
vaak de oplossing tot een schitterend
naadloos resultaat! Het gebruikte aluminium is aan beide kanten voorzien van
een coating. Er is keuze uit vijf standaard
kleuren. Dankzij de bijzondere vorm kan
de goot ongeveer een kwart meer water
afvoeren dan de conventionele platte
goot. Ook blijft er minder makkelijk vallend blad in liggen. Eindschotjes en één
of meerdere aansluitingen op de afvoerbuizen worden ter plekke aangebracht.
In een handomdraai is een oude goot
vervangen of een nieuwe aangebracht.
Kijk voor specificaties en montagemogelijkheden op www.alugoot.com.

Niets van deze uitgave mag worden opgeslagen, overgenomen of
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