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Van de ontwerpfase tot aan de logistiek 

Zoals u weet is de metaalindustrie een veeleisende branche. Elk bouwproject is gebaat bij metaal- 

producten met een duurzame conservering. In deze brochure willen we u graag voorstellen aan de 

coatingmanagers van Dijkman Coating. Zij stellen zich tot doel om u de best mogelijke oppervlakte-

behandeling te bieden en denken met u mee van de ontwerpfase tot aan de logistiek.

Over 
Dijkman Coating

Het verhaal van Dijkman Coating begint in 1986 met twee broers, een heleboel ambitie en de overname 

van een poedercoatinglijn. ‘We voelen constant de drang om onszelf te verbeteren.’ Roel Dijkman, 

directeur en medeoprichter vertelt verder: ‘Door het toepassen van de nieuwste technieken blijven we 

bestaande processen optimaliseren.’ Inmiddels is Dijkman Coating uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf 

met 60 medewerkers dat 6.000 m2 aan metaaloppervlakte per dag kan poedercoaten. ‘Het enige dat 

nooit is veranderd is onze nadruk op kwaliteit, service en oppervlaktebehandeling volgens de wensen 

van de klant’, vult broer en medeoprichter Felix aan.



Onder ‘coatingmanagers’ verstaan wij alle medewerkers van Dijkman Coating. Een team met gedreven 

mensen die allemaal een bijdrage leveren aan het coatingtraject. Van de receptionistes tot de directeuren. 

En ook al heeft iedere medewerker zijn eigen vakgebied, we zijn er allemaal op gericht om u de best 

mogelijke kwaliteit te bieden. 

Wij zijn net als iedereen verantwoordelijk voor 

onze leefomgeving. Dijkman Coating doet er 

daarom alles aan om zo duurzaam mogelijk te 

produceren. Zo gebruiken wij geen oplos- of 

verdunningsmiddelen en beperken we onze 

CO2-uitstoot tot een minimum. Daarnaast:

•  Gebruiken we nanotechnologie in de 

voorbehandeling in plaats van zware 

metalen

• Zetten we restwarmte in

Wij kunnen u van dienst zijn met het stralen 

en coaten van alle denkbare metaalproducten. 

Van aluminium tot (verzinkt) staal en van velg 

tot oplegger, in elke gewenste hoeveelheid. Onze 

maximale afmetingen zijn 15.500x2900x3500 mm 

tot 2500 kg.

Onze
coatingmanagers 

Duurzaam
produceren
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Persoonlijke aandacht
voor een beter resultaat

Het coatingproces

Bij het coaten van metaalproducten komt nogal wat kijken. Het gaat namelijk niet alleen om het 

aanbrengen van een beschermende kleurlaag. Ook het voorbehandelen, de kwaliteitscontrole, de 

verpakking en het vervoer maken deel uit van het coatingproces. Gelukkig hoeft u daar zelf geen 

aandacht aan te besteden. Dat doen onze coatingmanagers voor u.

Voorbehandeling

Dijkman Coating gebruikt hoogwaardige voorbehandelingsmethoden. De voorbehandeling van verzinkt 

staal en aluminium is een belangrijke stap in het coatingproces. Dit zorgt namelijk voor een betere  

corrosiewering en een goede hechting van het coating poeder.

Poedercoaten

Door middel van een electrostatisch proces 

coaten wij staal, verzinkt staal en aluminium 

in elke gewenste kleur. Afhankelijk van de  

gebruikseisen kiezen we samen met de  

opdrachtgever voor een één of meerlaags  

systeem.

Thermisch verzinken

Wij kunnen ook het thermisch verzinken van 

stalen producten verzorgen. Dit specialistische 

werk besteden wij uit aan gerenommeerde 

partners. Zo heeft u één aanspreekpunt voor 

de verduurzaming van uw metaalproducten.



Kwaliteit

Voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Dat 

is de drive van Dijkman Coating. De Qualicoat 

certificering bewijst het: We zijn serieus met 

ons vak bezig. Elke dag nieuwsgierig zijn en de 

kwaliteit optimaliseren. Grenzen verleggen. Dat 

is de uitdaging.

Efficiënt geproduceerd, 
hoge kwaliteit

Logistiek

Bij Dijkman Coating is de logistiek een onder-

deel van het coatingproces. Wij verzorgen het 

transport van en naar elke denkbare locatie in 

Nederland.

Opslag

Om minder transportbewegingen te realiseren 

is opslag en orderpicking van producten 

mogelijk bij Dijkman Coating. Op deze manier 

sparen we niet alleen kosten maar ook het 

milieu.
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Projecten

Parkeergarage theater 
Nieuwegein 

Voor de parkeergarage van een theater in 

Nieuwegein ontwierp de architect hekwerken 

in de vorm van bamboe. Onze opdrachtgever 

vroeg ons om een poedercoating met diverse 

kleuren groen in combinatie met een metallic 

lak. Wij hebben een coatingsysteem aan-

gebracht waarin diverse technieken zijn 

gecombineerd. Het resultaat was een levendig 

en natuurlijk ogend geheel. Eén van de 

gebruikte technieken was het aanbrengen 

van verschillende coatings zonder tussentijds 

uit te harden. Een methode die alleen kan 

worden uitgevoerd met diverse poedercabines 

en moffelovens in één productielijn. Dijkman 

Coating beschikt als enige in Nederland over 

deze configuratie.

Openbaar Vervoer Terminal 
Rotterdam

Voor de nieuwe Openbaar Vervoer Terminal 

Rotterdam heeft Dijkman Coating de complete 

dak-constructie gepoedercoat. Deze bestaat 

uit thermisch verzinkte goten en aluminium 

constructieprofielen met een lakoppervlak van 

maar liefst 50.000 m2. Door vanaf het begin 

zeer nauw met onze opdrachtgever samen te 

werken werd deze enorme opdracht een succes. 

Sleutelwoorden hierin zijn communicatie, 

kwaliteitsbewustzijn en strakke procedures. 

Voor een andere relatie hebben we nog eens 

3500 m2 beplating voor dit project van een 

coating voorzien.

|  Meer projecten op www.dijkmancoating.nl



Geluidschermen 
A12

De geluidsschermen langs de A12 bestaan uit 

A-staanders die naast een HEA balk ook een 

dikwandige buis en een voetplaat van 50 mm 

dik omvatten. Het poedercoaten van honderden 

staanders die 620 kg per stuk wegen zou menig 

poedercoatbedrijf voor een uitdaging stellen. 

Dijkman Coating werd in een vroeg stadium 

betrokken bij de conservering en praktische 

uitvoering van het project. Wij hebben namelijk 

de beschikking over poedercoatinstallaties die 

voldoende productiecapaciteit en verblijftijd 

hebben om 50 mm dik materiaal te kunnen 

uitharden. 

Omdat de rijweg niet kon worden afgesloten 

ten behoeve van de plaatsing moest de 

Stadsdeelkantoor
Den Haag 

De luchtuitlaat op het dak van het 

Stadsdeelkantoor Den Haag is opvallend 

vormgegeven. Van een afstand lijkt het alsof 

er een enorme stalen zwaan over het dak 

vliegt. Dijkman Coating werd gevraagd om 

de ingewikkelde conservering voor dit project 

uit te voeren. Wij verzorgden het thermisch 

verzinken en poedercoaten van de ruim tien 

meter lange zwaan. Daarnaast waren wij 

verantwoordelijk voor het transport van dit 

stalen kunstwerk.

volledige montage via een éénbaans bouwweg 

plaatsvinden. Dit logistieke probleem hebben 

we opgelost door elke nacht de juiste 

hoeveelheid en soort staanders aan te leveren 

voor montage. Al met al een sterk staaltje  

co-makership!
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Wij hopen dat u aan de hand 

van deze brochure een goed 

beeld heeft gekregen van 

Dijkman Coating. Wilt u meer 

specifieke informatie over wat 

wij voor u kunnen betekenen? 

Maak dan nu een afspraak 

met een van onze coating-

managers: 0314-370410
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