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Oprichter Jan Smit van Aluverre Gevelbouw, 

vader van de huidige generatie gevelspecialisten 

Nicole en Bob, had in 1985 een vooruitziende blik 

en een duidelijke visie: de beste willen zijn en 

niet de grootste. Wel groei, maar niet om de 

groei zelf, maar om u als opdrachtgever beter 

van dienst te kunnen zijn. Die fi losofi e heeft 

Aluverre Gevelbouw nog steeds. Bij iedere 

opdracht kijken wij verder, denken we een 

aantal stappen vooruit en vragen we ons af 

wat er beter kan qua doorlooptijd, ontwerp, 

engineering, productie, montage of onderhoud. 

Daarom vinden we het ook zo plezierig om 

vroegtijdig ingeschakeld te worden en betrokken 

te zijn bij het hele bouwproces. Omdat we juist 

dan onze meerwaarde kunnen laten zien. 

En u optimaal profi teert van onze ervaring, 

onze vakkennis en ons vakmanschap, waardoor 

u altijd verzekerd bent van de best mogelijke 

oplossing. Om onze visie, altijd het beste te 

willen leveren, verder vorm te geven, leggen we 

ook graag verbinding met leveranciers en andere 

bouwpartners zodat we in ketensamenwerking 

komen tot optimale resultaten.

Iedere stap 
brengt ons verder

MOXY HOTEL TE AMSTERDAM
HEREN 2, ZZDP ARCHITECTEN

NICOLE SMIT EN BOB SMIT

Visie Aluverre Gevelbouw
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AMSTELLOFTS TE AMSTERDAM
VAN DEN HENGEL, STUDIO PROTOTYPE

Wij hebben de ambitie om de beste te zijn en niet de 

grootste.Met geveloplossingen voor utiliteitsbouw 

en villabouw, zowel op het terrein van nieuwbouw 

als renovatie en transformatie. Kwaliteit is voor 

ons belangrijker dan kwantiteit. Dat geldt in 

ieder opzicht. Wij vinden het dan ook de grootste 

uitdaging projecten uit te voeren die kennis, durf, 

passie en exclusiviteit vereisen, want wij zijn op ons 

best als het lastig wordt. Dan worden we uitgedaagd 

om alles uit de kast te halen voor een optimaal 

eindresultaat. Kan niet bestaat niet, voor ons. 

Want wij maken graag het ogenschijnlijk 

onmogelijke mogelijk. 

Wij denken oplossingsgericht en vaak ook buiten 

de lijnen. Stoppen veel tijd in de voorbereiding 

voordat iets een opdracht is. Maken in onze 

eigen productie bijvoorbeeld vaak ook een 1 op 

1 mock-up, om te kijken wat de beste oplossing 

is. Niet alleen esthetisch, maar ook productie- en 

onderhoudstechnisch, want verder kijken houdt 

niet op bij de realisatie en de oplevering. 

Onze toegevoegde waarde zit dan ook niet 

alleen in het product, maar tevens in de planning, 

de partners en de geboden oplossingen. 

Wij gaan 
een stuk verder

DANZIGERKADE TE AMSTERDAM
HERENBOUW, HEREN 2

Kwaliteit en 
ontwikkeling voorop. 
En dat verwachten 
we ook van onze 
leveranciers. 

AMSTELLOFTS TE AMSTERDAM
VAN DEN HENGEL, STUDIO PROTOTYPE
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Met onze aanpak zijn we anders en onderscheidend. 

Daar zijn we trots op. Al vanaf de oprichting in 1985. 

Daar kiezen we niet alleen onze medewerkers op uit, 

maar ook onze toeleveranciers. 

Zowel op het gebied van de utiliteitsbouw als de 

exclusieve villabouw werken we nauw samen met 

gerenommeerde partners die de beste oplossingen 

leveren, zoals Sky-Frame, Schüco, Hueck en Kawneer. 

Bedrijven die, net als wij, gericht zijn op het leveren 

van de hoogst haalbare kwaliteit. En die, zoals 

Schüco en Sky-Frame, wereldwijd bekend staan om 

hun innovaties en hun doordachte oplossingen, 

waarbij superslanke profi elen zorgen voor maximale 

daglichttoetreding. The sky is the limit. 

Hoe ver 
kun je gaan? 

DK 207 TE AMSTERDAM
HEREN 2, ZZDP ARCHITECTEN

Ook op het gebied van service 
& onderhoud, duurzaamheid 
en circulair bouwen kijken we 
verder en werken we voortdurend 
aan nieuwe concepten en 
innovatieve oplossingen. 

DE WALVIS TE AMSTERDAM
MAARSEN GROEP, KAAN ARCHITECTEN

LOUWMAN DEALER GROEP TE RIDDERKERK 
GIESBERS ROTTERDAM
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Utiliteitsbouw
Aluverre Gevelbouw heeft een schat aan ervaring 

op het gebied van utiliteitsbouw en biedt altijd 

de perfecte geveloplossing in aluminium en glas. 

Vanaf de ontwerpfase denken we graag mee 

en adviseren we u over het juiste profi eltype, 

glas, U-waarde, opbouw en bouwkundige 

aansluitingen. Bij ieder project zoeken we 

naar de best mogelijke oplossing en kijken we 

wat er beter kan qua doorlooptijd, ontwerp, 

engineering, productie, montage of onderhoud. 

Hierbij houden we niet alleen rekening met 

esthetische en bouwkundige eisen, maar houden 

we ook functionele en fi nanciële aspecten 

scherp in de gaten.

Op het gebied van utiliteitsbouw 

werken we veelal samen met 

Schüco, Hueck en Kawneer, 

drie gerenommeerde 

leveranciers van gecertifi ceerde 

kwaliteitsprofi elen.    

HOUTHAVENS TE AMSTERDAM 
HEREN 2, MVSA ARCHITECTS

HOUTHAVENS TE AMSTERDAM
HERENBOUW, MVSA ARCHITECTS

SCHENK TANKTRANSPORT TE PAPENDRECHT 
BOUWONDERNEMING STOUT, VAN ES ARCHITECTEN

Bij ieder project zoeken 
we naar de best mogelijke 
oplossing en kijken we wat 
er beter kan.
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Luxe villabouw
Wie z’n ultieme woondroom gerealiseerd wil zien, 

stelt de hoogste eisen aan de uitvoering van ramen, 

deuren, schuiframen en schuifdeuren. Oplossingen 

moeten niet alleen mooi zijn, maar ook praktisch 

en gebruiksvriendelijk en in alle opzichten 

bijdragen aan het woon- en leefcomfort. Wij zijn 

een betrokken partner die vanaf de eerste schetsen 

meedenkt over het creëren van de best mogelijke 

oplossing en adviseren we particuliere klanten 

graag over de vele mogelijkheden. Niet alleen 

wat betreft de verschillende soorten profi elen 

en beglazing, maar ook over hoogwaardig 

hang- en sluitwerk en handgrepen. 

Al onze oplossingen kunnen inbraakwerend

worden uitgevoerd en zijn zowel handmatig als 

elektrisch bedienbaar. Doordat we de engineering 

en productie helemaal in eigen huis verrichten, 

kunnen we snel schakelen en fl exibel inspelen 

op extra randvoorwaarden, 

waardoor we altijd optimaal tegemoet kunnen 

komen aan de eisen van opdrachtgever en architect 

en maatwerk op hoog niveau leveren. 

Op het gebied van de luxe villabouw werken 

we veelal samen met Schüco en Sky-Frame, 

twee gerenommeerde leveranciers van 

gecertifi ceerde kwaliteitsprofi elen, 

die wereldwijd worden gebruikt in 

het luxe segment.

VILLA BONAIRE
STUDIO PIET BOON

VILLA BERGAMBACHT
BEN KRAAN ARCHITECTEN

G-HOUSE
LAB32
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Neem dan contact op met 
Nicole Smit of Bob Smit,
0184 67 94 94

Hoe nu verder?
Meer weten over onze visie en 

geïnteresseerd in hoe wij opdrachtgevers 

ontzorgen met onze esthetische, exclusieve, 

levensbestendige geveloplossingen? 

Hoe wij zorgen voor korte doorlooptijden? 

Hoe wij kennis inbrengen in het 

bouwproces en bijdragen aan 

waardebehoud en waardevermeerdering 

van vastgoed? 

Service & onderhoud
Wij gaan verder, denken verder, kijken verder. 

We ontwikkelen bijvoorbeeld in het kader van 

circulair bouwen, de energietransitie en de 

verduurzaming van de bouw revolutionaire 

nieuwe concepten, zoals window-as-a-service, 

waarbij we op gebouwniveau een verschuiving 

mogelijk maken van bezit naar gebruik. 

Ook werken we hard aan de ontwikkeling van 

service- en onderhoudsconcepten, die erop 

gericht zijn opdrachtgevers nog beter van dienst 

te kunnen zijn en nog meer te ontzorgen. 

Met als doel een verbetering van het comfort, 

het creëren van tevreden bewoners/huurders, 

een betere verhuurbaarheid, verlaging van 

energiekosten en een waardevermeerdering 

van het onroerend goed. Ook daar geldt: 

wij kijken verder.

Aluverre Gevelbouw biedt 
oplossingen waar anderen 
ophouden. Wij maken het 
onmogelijke mogelijk.

Ontmoet onze specialisten
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Kade 48

3371 EP Hardinxveld-Giessendam

Email info@aluverre.nl

Telefoon 0184 67 94 94

Aluverre Gevelbouw kijkt verder
aluverre.nl


