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Bedrijfshistorie
Kamphof BV bestaat al ruim 150 jaar en is uitgegroeid tot een middelgrote onderneming bestuurd door
Hessel-Willem Kamphof (DGA), een telg uit de 5e generatie van opvolgers sinds 1850. Het dynamische en continu groeiend
bedrijf is in de loop der jaren uitgegroeid tot twee onafhankelijke bedrijven met een nauwe onderlinge samenwerking.
Te weten: Staalbouwbedrijf Kamphof BV en Installatiebedrijf Kamphof BV

Bedrijfsbureau
Calculatie, engineering, ontwerp en werkvoorbereiding deze vormen samen
het bedrijfsbureau, het kloppend hart van Kamphof BV. Deze afdelingen
stemmen hun werkzaamheden nauwkeurig op elkaar af. De nieuwste software
zorgt voor een gestroomlijnde communicatie binnen het bedrijfsbureau.
De orders komen verschillend binnen. Soms is de aangeleverde informatie
compleet, soms zeer summier. Voor ons geen probleem. Wij hebben
zoveel deskundigheid in huis dat we zelf ook kunnen meedenken met het
bedenken van slimme oplossingen in samenwerking met de opdrachtgever en
constructeur.
Voor het tekenwerk hebben wij Tekla Structures (voormalig X-Steel),
puur toegespitst op de staalbouw. De ingevoerde of door de computer
gegenereerde gegevens kunnen in het gehele verdere proces gebruikt worden
voor de aansturing van de computergestuurde machines in de werkplaats.
Met het programma maken we oerdegelijk vakwerk, maar ook fraaie artistieke
constructies. En, wat nog belangrijker is... wat op de computer goed is
getekend en berekend, past perfect tijdens de montage.

Werkvoorbereiding
Op basis van het werk op de tekenkamer, waar de tekenaars met behulp van specialistische computerprogramma’s
werken, stuurt de werkvoorbereider de productie aan. Zij bestellen het materiaal en zorgen voor een optimale bezetting van
de verscheidene machines. De werkvoorbereiding zorgt voor een kwalitatief en prijstechnisch optimale bewerking van de
diverse profielen, of dit nu balkstaal, stafstaal, platen of strippen zijn.

Productie
Kamphof BV loopt voorop als het gaat om innovatie en automatisering van de
werkzaamheden, naast een goed geoutilleerde werkplaats met zaagmachines,
cnc pons-/knip machine, knip- en kantbank en de juiste lasapparatuur voor elk
metaal, hebben we gediplomeerde vakmensen in dienst.
Een lascoördinator die zorg draagt voor kwalitatief goed laswerk.

Conservering
Afhankelijk van wat er in de order staat,
stralen en meniën/thermisch verzinken/
poedercoaten, zal Kamphof BV zorg
dragen dat de conservering volgens
de geldende normen uitgevoerd wordt.
Deze werkzaamheden worden uitbesteedt aan
bedrijven die werken volgens de hoogst geldende
normen en waarmee wij nauw samenwerken.

Transport en montage
Het transport wordt bij Kamphof BV in eigen beheer verzorgd. Zo houden
wij alles in eigen hand en zijn wij ook flexibel met betrekking tot het leveren
van onze producten.
Montageploegen zijn dagelijks onderweg in goed geoutilleerde
montagebussen, met monteurs die voldoende ervaring en kennis hebben,
werkend volgens VCA normen.
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Onze diensten
Kamphof BV produceert en monteert draagconstructies
voor o.a.:
•

Industriële bouw

•

Utiliteitsbouw

•

Agrarische bouw

•

Woning bouw

•

Revitalisatie bestaande bedrijfs-/kantoorpanden

Veelal geschiedt de levering compleet met dak- en
gevelbeplating en toebehoren.
Naast bovenstaande diensten produceren en monteren wij:
•

Luifels

•

Reclamezuilen

•

Liftschachten

•

Trappen

•

Hekwerken

•

Lichtstraten

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het onderhouden en
repareren van draagconstructies van machines, en voeren
wij montage werkzaamheden voor derden uit.
De kracht van ons bedrijf is: korte lijnen, meedenkend en
flexibel, kwaliteit voor een evenredige prijs en thuis op een
breed werkterrein.
Onze opdrachtgevers zijn: bouwbedrijven, vastgoed
exploitanten, winkelketens, particulieren.
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