BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT VAN DE HAMER
KUNSTSTOF KOZIJNEN HAMMER
Hammer
Plast
maakt
gebruik
van
de
beste
kwaliteitsmaterialen, technologieën en tools die bijdragen
aan de hoge kwaliteit van de profielen. Hammer Plast
profielen zijn de eerste ecologische profielen en worden
vervaardigd in Europa met een calcium-zink stabilisator.
Hammer Plast gebruikt tot 32 mm glas volgens de Europese
normen voor hoge kwaliteit geluids- en warmte-isolatie. Het
aantal kamers bedraagt 6 en de totale breedte van het profiel
is 72mm. De vervaardiging van de producten wordt
vergemakkelijkt door het gebruik van een versterkte stalen
profielwapening. De profielen worden gemaakt in een
moderne fabriek met een vloeroppervlak van 13.000
vierkante meter. Hammer wilde een idee realiseren waarin
de nieuwste technologie in het fabricageproces zou worden
toegepast. Hiermee heeft het bedrijf een nieuwe
productiewijze gelanceerd die heel anders is dan de
voorgaande maar aan de andere kant ook hieraan
gerelateerd is. Het idee kon worden uitgevoerd dankzij de
enorme ervaring van de onderneming op dit gebied en door
gedegen onderzoek dat op de binnenlandse en internationale
markt werd uitgevoerd.
Begin 2008 is het idee werkelijkheid geworden. De aangekochte productielijn voor het vervaardigen van
pvc-profielen voor ramen en deuren die de naam van het eigen merk HAMMER Plast dragen, is al een
succes. Het systeemprofiel werd ontwikkeld met behulp van specialisten van Duitse en Oostenrijkse
bedrijven die marktleider zijn op dit gebied. Verder werd ook gebruik gemaakt van internationale
specialisten, die met succes de opleiding hebben gevolgd op het gebied van Greiner Extrusionstechnik.
Het volledig geautomatiseerde productieproces en de permanente controle op grondstoffen, verwerking
en eindproducten, waarborgt de kwaliteit van de profielen. De impact op de kwaliteit heeft de aandacht
van het personeel, dat volledig gekwalificeerd is en hier al meer dan 10 jaar werkt. Er worden
extrusiemachines gebruikt en de nieuwste trend op het gebied in de productie van profielen, het
milieuvriendelijke profiel met calcium - zink stabilisator. Het bedrijf is gecertificeerd volgens EN ISO
9001:2000.
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