


      Co - makership 



           Scopebeschrijving 

 

» Onder het motto “de maat in plaat" stellen wij de 
nieuwe norm in bewerkingen en leveringen van alle 
soorten plaatwerk. Multiplaat Werkendam B.V. is 
de specialist in plaatmateriaal. Wij bieden u een 
totaalpakket. Of het nu om volle platen, pakketten 
of maatwerk gaat, onbehandeld of voorzien van 
een afwerklaag.  

 

» Multiplaat Werkendam B.V. staat open voor nieuwe 
plaatmaterialen en verbeteringen. Wij houden de 
markt altijd goed in de gaten waardoor we onze 
producten tegen een scherpe prijs kunnen 
aanbieden.  

 



 

» Met een ervaren kernteam, weten wij uw persoonlijke 
wensen en handelen met korte lijnen, snel en flexibel. 
Door klantgericht te werken en onze kennis van de 
markt zijn er uitstekende contacten opgebouwd met 
leveranciers en afnemers.  

 

» Het resultaat is een goed doordacht en allround 
leveringsprogramma in plaatmateriaal. 

 

» Met eigen transport leveren wij landelijk en zorgen wij 
ervoor dat u krijgt wat gewenst is. Op de juiste tijd, op 
de juiste plaats tegen een scherpe prijs. 

 

» Wij van Multiplaat Werkendam zien onze activiteiten als 
een verlengstuk van uw bedrijf. 



Eén van de basisbewerkingen die 
Multiplaat Werkendam haar 
afnemers biedt is het op maat 
zagen van plaatmateriaal.  

Onze zaagmachines kenmerken 
zich door een hoge mate van 
zaagkwaliteit.  

 
Wij zagen alle soorten 
plaatmateriaal, waaronder:  
  

 ◊   Multiplex 
 ◊   Volkern 
 ◊   Rockpanel 
 ◊   Eternit 
 ◊   Hardschuim Kooltherm K12 
 ◊   Gips/Fermacell / Cempanel 

 ◊   Brandvertragend  materiaal  

» Op maat zagen                      Onze standaard 



 

 

Bij Multiplaat Werkendam is het 
mogelijk een grote diversiteit 
aan klant specifieke 
randbewerkingen uit te voeren. 

 

o.a. facet; ronde kanten; kepen 
e.d. 
 

» Randbewerkingen                     Onze standaard 



Het frezen van plaatmateriaal 
kan via Multiplaat Werkendam 
in vrijwel iedere mogelijke 
vorm. 

 
 

 

Voorboren van gaten in diverse 
soorten plaatmateriaal. 
 

» CNC frezen / boorpatroon      Onze standaard 



Om het productieproces 
binnen uw bedrijf sneller en 
efficiënter te laten verlopen, 
kunnen wij desgewenst de 
door u gevraagde 
maatpanelen volledig 
gesorteerd en gemerkt per 
element of per woning bij u 
aanleveren.  

» Merken plaatmateriaal 

 

 

    Onze standaard 



           
         Onze standaard 

Ook voor grondverven van 
plaatmateriaal bent u bij 
Multiplaat Werkendam B.V. 
aan het juiste adres.  

 

De gietmachine voorziet het 
plaatmateriaal van de 
gewenste laagdikte:  
60 µm - 80 µm - 100 µm - 120 
µm en 140 µm.  

 

Dit alles in de door u 
gewenste kleur (en) gespoten. 
Voorlakken volgens concept II 
behoort tot onze huidige 
mogelijkheden.  
 

» Grondverven 

 

 



  Onze standaard 

Wij gaan verder als alleen het 
bewerken van de plaatmaterialen. 
Wij leveren de materialen des-
gewenst per merk of per element 
gesorteerd aan.  
 

Het merken kan zijn dat dezelfde 
maten bij elkaar worden gestapeld, 
of iedere plaat krijgt afzonderlijk 
een merk.  
 

U bepaalt de volgorde van stapelen 
en wij zorgen ervoor dat u geleverd 
krijgt wat u heeft gevraagd.  

        
       Wij zijn "de maat in plaat".  

» Sorteren 

 

 



 Multiplex voorzien van wybermotief 



                                      



Vanuit onze magazijnen in Werkendam rijden wij met eigen 
vrachtwagens en chauffeurs elke dag door heel Nederland. 
De vrachtwagens zijn uitgerust met een Kooiaap waardoor er 
makkelijk en snel gelost kan worden op de afgesproken 
plaats. Onze chauffeurs zijn een verlengstuk van Multiplaat 
Werkendam met kennis en ervaring. 
 
Om de interactie tussen Multiplaat en de klant zo goed 
mogelijk te laten verlopen, werkt Multiplaat binnen zijn 
distributie met leveringsafspraken. Hierin is vastgelegd wat 
de levering en afroepmethodieken zijn.  

» Transport                           (logistieke oplossingen) 

 



   Afroep methodiek 

In een leveringsafspraak kan 
worden meegenomen:  
 

-Levertijdstippen 

-Deelleveringen 

-Verpakkingsvormen 

-Klantgerichte informatie      
en/of documentatie 

-Productcodes op pakketten 
 

Transport                                  (logistieke oplossingen) 



 

» Kansendossier 
 

Door aan te leveren in deelleveringen, voor de kozijnen als 
voor de HSB en in productie-volgorde resulteert dit in lage 
voorraad kosten, werkt dit ruimtebesparend, 
overzichtelijk en dient het gemak van produceren.  
 

Wij kunnen zowel watergedragen grondverf  als Alkyd 
grondverf op plaatmateriaal aanbieden. 
 

Op onze website delen wij de kennis die wij in pacht 
hebben  met tekst en foto’s 

 

 

 



  Wij zien onze activiteiten als een verlengstuk voor uw bedrijf 
                     


