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SAMEN KOM JE
TOT DE BESTE
OPLOSSINGEN
Met toewijding en passie helpen we al ruim vier decennia opdrachtgevers
met profieloplossingen. Begonnen in 1975 met het leveren van profielen
voor de kassenbouw, zag oprichter Piet Noordzij al direct dat meedenken
en zorgen voor snelheid en gemak op grote waardering van zijn klanten
kon rekenen. Niet voor niets werken klanten vanuit deze beginperiode nog
steeds samen met KS Profiel.
Naast een klantgerichte houding is samenwerking altijd een
belangrijke leidraad gebleven voor KS Profiel. Zo zijn we uitgegroeid
van eenmanszaak tot een wereldwijd opererend familiebedrijf in
profieloplossingen voor uiteenlopende klantgroepen.

“STERK VAN KS PROFIEL IS DAT ZIJ DE MARKTINTRODUCTIETIJD
WETEN TE VERKORTEN: VAN IDEE TOT EERSTE PRODUCT. DE
MARKTINTRODUCTIETIJD STAAT ALTIJD ONDER DRUK, DAAROM IS
HET GOED DAT KS PROFIEL HIER SNELHEID IN HEEFT.”
Inkoper entresolvloeren specialist

“DOOR HET HELE PROJECT BIJ KS
PROFIEL NEER TE LEGGEN, KONDEN
WIJ ONS FOCUSSEN OP ONZE
KERNTAAK.”
Directeur inkoop Europese warehouse bouwonderneming

VAN PROFIEL
TOT PROJECT –
WERELDWIJD
Of het om een enkelvoudig profiel gaat, of een volledig
project of systeem waarin meerdere complexe profielen
met toebehoren geassembleerd moeten worden: KS
Profiel ontzorgt u optimaal. Door diepgaande expertise
op het gebied van koudgewalste profielen te combineren
met de kennis van uw industrie ontwikkelen wij de meest
hoogwaardige oplossingen.
Van creatief ontwerp in onze Research & Development unit,
ontwikkeling van gereedschappen op maat in onze eigen
gereedschapsmakerij tot aan productie en volledige logistieke
uitlevering en organisatie ter plaatse: KS Profiel zorgt ervoor
dat uw project in goede banen wordt geleid.
Alles wat wij aanbieden staat in dienst van het zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen, en die van uw klanten. Hierbij
streven we er altijd naar om dit elke keer weer nóg beter en
slimmer te doen. En daarin zijn we grenzeloos: over heel de
wereld wordt gebruik gemaakt van onze profieloplossingen.
Onze drijfveer is om u de allerbeste profieloplossingen te
leveren:
PROFILE SOLUTIONS YOU REALLY WANT.

Site complex in het Midden-Oosten (l), solar veld in Afrika, gebouwd met profieloplossingen van KS Profiel (r).

“IK DACHT DAT KS PROFIEL ALLEEN
PROFIELEN LEVERDE. NA DE EERSTE
KENNISMAKING EN RONDLEIDING
DOOR HET BEDRIJF ZAG IK AL SNEL
DAT ZIJ EEN HEEL BREED SPECTRUM
AAN OPLOSSINGEN BIEDEN EN HUN
KLANTEN ECHT ONTZORGEN.”
Directeur Europese system integrator
Racking system met profieloplossingen van KS Profiel.

ONZE MENSEN
MAKEN HET
Met toewijding, vakmanschap en daadkracht zetten onze
mensen hun decennialange expertise in om voor u de beste
profieloplossingen te realiseren. Onze medewerkers zijn gemiddeld
lang bij ons in dienst en beschikken naast hun rijke technische
know how over uitgebreide klantenkennis. Met onze eigen, interne
opleidingen zorgen we dat iedereen over de laatste kennis en vaardigheden beschikt. Wij zijn gedreven om de beste oplossingen voor
onze klanten te leveren. Daarom ontwikkelen en bouwen we onder
meer onze eigen profileerwalsen, volledig afgestemd op de wensen
van onze opdrachtgevers.
Bij KS Profiel nemen we graag het voortouw, lossen we problemen direct
en met creativiteit op en kijken we altijd hoe het beter kan. We zijn trots
op onze producten en dienstverlening en betrouwbaar in onze aanpak:
we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Daarbij werken we
uiteraard volgens de geldende ISO-normeringen.
Samenwerking met onze klanten en met elkaar doen we met plezier en
professionaliteit. Zo behalen we de beste resultaten en creëren we
samen meer waarde. Daar laten we ons graag op afrekenen.

KLANTGERICHT
ONTZORGEN
Of het nu om het ontwerp van uw profiel of een volledige
systeemoplossing gaat: wij streven er altijd naar om optimale
meerwaarde te leveren. Onze mensen van Research &
Development kijken graag met u naar de eisen en specificaties
van uw profiel of systeem en kunnen u adviseren over het
optimaliseren van uw ontwerp. Om het beste inzicht te krijgen
in het programma van eisen, komen we graag bij u op locatie
bestuderen hoe het systeem het beste aan uw wensen kan
voldoen. Ook nodigen wij u van harte uit in onze fabriek zodat
u kennis kunt maken met onze vakmensen en zelf kunt ervaren
welke ruime mogelijkheden er zijn.
Of het nu gaat om engineering, materiaalbesparing, staalsoorten of
verbindingen: met onze vergaande expertise, creativiteit en state of
the art software komen we snel tot de optimale oplossing. Aan de
hand van 3D geprinte modellen toetsen we onze ontwerpoplossingen
graag samen met u op haalbaarheid en verwerkbaarheid.
Voor uw maatwerkoplossing worden vervolgens in onze
gereedschapsmakerij exclusieve gereedschappen vervaardigd. De
mogelijkheden voor het aanbrengen van gatenpatronen – al of niet
repeterend, verzonken, geponst, et cetera – verjongingen, coderingen,
uitkappingen, bochten of lassen en andere bewerkingen zijn bijna
eindeloos. Met onze computergestuurde profileerlijnen zorgen we
ervoor dat uw profieloplossingen, gatenpatronen, bewerkingen
en verbindingen binnen de door u gestelde toleranties uitstekend
aansluiten. Van de afdeling R&D tot aan het distributiecentrum:
de gehele organisatie is met zorg en aandacht betrokken bij het
realiseren van uw profieloplossing en erop gericht u optimaal te
ontzorgen.

HIGH BAY
WAREHOUSE

SOLAR

PALLET AND MINI
LOAD SHUTTLE

CONVEYOR
SYSTEMS

“BIJ KS PROFIEL DENKEN ZE
ECHT IN OPLOSSINGEN. NADAT
ONZE ENGINEERS MET DE R&D
AFDELING VAN KS PROFIEL
HADDEN GESPROKEN, KWAMEN
ZE MET EEN SLIM ONTWERP
DAT NOG EENVOUDIGER TE
MONTEREN WAS.”
Hoofd R&D Nederlandse bouwonderneming

AIRPORT
LOGISTICS

MEZZANINES

MINI LOAD
STORAGE

VEILIGHEID, KWALITEIT
EN DUURZAAMHEID
Veilig werken staat bij ons voorop. Op onze
werkvloer werken onze mensen volgens
strenge eisen en protocollen op het gebied
van veiligheid. Ook bij het ontwerp van onze
profieloplossingen is veilige verwerking en
montage op locatie een leidende voorwaarde.
KS Profiel is gecertificeerd volgens de laatste
ISO 9001 normering. Onze staalsoorten komen
uit gerenommeerde fabrieken en voldoen aan de
hoogste kwaliteitsstandaarden. We maken zo veel
mogelijk gebruik van duurzame staalsoorten die
veel langer meegaan en waarvan de productie
minder milieubelastend is. Ze worden volgens
uw specificaties binnen de kleinste toleranties
vervaardigd en verwerkt.
Afhankelijk van de toepassing van uw
profieloplossing kunnen de profielen worden
gebeitst, voorgelakt of verzinkt. Ze kunnen

tevens worden gemaakt van speciale legeringen
zoals Aluzinc of een elektrolytische verzinking.
Ook produceren we steeds vaker profielen met
een bijzonder duurzame en milieuvriendelijke
magnesium zink legering, afhankelijk van de
gewenste toepassing van uw profieloplossing
zijn nabehandelingen zoals themisch verzinken,
poedercoaten, stralen of meniën eveneens
mogelijk.
Bij KS Profiel werken we duurzaam en
energiebewust. Op onze productielocatie streven
we naar een minimale afvalstroom door onder
meer slim ontwerp en efficiënte productie.
Restmateriaal wordt door professionele,
gecertificeerde dienstverleners opgehaald en
gerecycled. KS Profiel streeft ernaar zoveel
mogelijk van haar energieverbruik zelf op te
wekken via zonnecollectoren op de daken van
onze bedrijfspanden.

WAREHOUSING
EN LOGISTIEK
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Tijdige levering van uw profieloplossingen in de juiste volgorde
op de door u gewenste locatie is een belangrijk onderdeel van
onze dienstverlening. De logistieke afhandeling begint met
geautomatiseerde, efficiënte verpakking conform uw eisen en
standaarden. Hierna worden de producten vanaf de fabriek naar ons
distributiecentrum getransporteerd. Een strenge uitgangscontrole is
standaard onderdeel van dit proces.

Bij KS Profiel staan wij voor de beste profieloplossingen voor onze klanten.
Graag maken we kennis met u om samen te kijken hoe we voor u optimale
waarde kunnen toevoegen. Wat we onder meer voor u kunnen betekenen:
- Volledig ontzorgen via samenwerking en projectmatig werken:
ontwikkeling, productie, projectmanagement en logistiek
- Technisch zeer breed, flexibel en projectmatig inzetbaar, van profiel tot
project of op systeemcomponenten
- Innovatief denken, oplossingsgericht doen: maatwerk volgens uw
projectspecificaties
- Gereedschappen voor onze profileerwalsen worden in onze eigen
gereedschapsmakerij voor u op maat gemaakt
- Optimale prijs-kwaliteit verhouding: nauwkeurig in toleranties en
garanties op kwaliteit, goede prijs door exclusieve inkoopafspraken
- Wereldwijd bereik: snelle logistieke levering door nabije havens en
slimme ICT-oplossingen
- Extreme flexibiliteit: wij zorgen dat uw deadlines worden gehaald.

In ons distributiecentrum kunnen profielen worden opgeslagen in
afwachting van het assembleren van het totale systeem. Afgestemd op
uw planning worden leveringen ineens of in delen naar de bouwsite
verzonden, door to door, waar ook ter wereld.
Wij zorgen ervoor dat de on site afhandeling vlot verloopt, zodat u zo
kostenefficiënt mogelijk kunt werken. Bij complexe systemen kunnen
wij een sitemanager meesturen om op de bouwplaats de logistieke
afhandeling te coördineren. Ook is het mogelijk gebruik te maken van
een containerontladingsunit die meegaat met containerzendingen.
Hiermee kunnen ladingen profielen in één keer probleemloos worden
gelost. Het uitsorteren voor het assembleren en monteren van de
profielen kan hierdoor een stuk sneller en efficiënter gebeuren.

Wij maken graag kennis met u en horen graag wat uw uitdagingen zijn. U
kunt hiervoor contact opnemen met Leendert Noordzij (leendert.noordzij@
ksprofiel.com) of Louis Raucamp (louis.raucamp@ksprofiel.com).
MEER INFORMATIE KUNT U VINDEN OP WWW.KSPROFIEL.COM

KS FOUNDATION
KS Profiel streeft naar een betere wereld door
een deel van onze winst te doneren aan de
KS Foundation. De KS Foundation bestemt de
beschikbare donaties via een onafhankelijk
bestuur aan projecten die de economische
zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen.
De KS Foundation streeft ernaar dat mensen
voor hun eigen inkomen kunnen zorgen zodat zij
in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien,
vanuit de visie dat economische zelfstandigheid
mensen zelfredzaam en onafhankelijk maakt.
KS Foundation richt zich op projecten in
binnen- en buitenland.
WWW.KSFOUNDATION.NL

Management Team: Sander Eskes (CFO), Nicoline de Haan (CTO), Leendert Noordzij
(CEO) en Louis Raucamp (CCO).

KS PROFIEL
Productielocatie en kantoor
Apolloweg 1
4782 SB Moerdijk (NL)
Distributiecentrum
Oostelijke Randweg 30
4782 PZ Moerdijk (NL)
+31 168 386 240
info@ksprofiel.com
www.ksprofiel.com

