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‘We zijn een bedrijf dat zich
bezighoudt met de verwer-
king van aluminium profie-

len. We ontwikkelen, produceren en mon-
teren aluminium ramen, deuren en gevels.
Alle vlakken waar glas in zit, eigenlijk. We
zijn een echte specialist in raamtechnie-
ken. Aluminium heeft als product veel
voordelen: het is modern, strak en je kunt

er allerlei architectonische foefjes mee uit-
halen. Bovendien is het onderhoudsarm,
slank en gemakkelijk in gebruik. Verder is
het inbraakwerend en brandwerend te
maken en in allerlei kleuren te verkrijgen.’
Voordelen te over dus. Voordelen die
steeds meer architecten en bouwers ont-
dekken. ‘Vroeger werd aluminium meestal
alleen toegepast in de utiliteitsbouw, maar
tegenwoordig krijgen we ook steeds meer
opdrachten uit de woningbouw.’

Adviseur
Polybouw stapt graag vroeg in het bouw-
proces in een project. ‘Wij zijn niet alleen
producent van deuren, ramen en gevels.
We laten onze opdrachtgevers graag pro-
fiteren van de uitgebreide kennis die we in
huis hebben.’
Polybouw Aluminium bestaat op zichzelf
sinds 1989. Het bedrijf ontstond in Enter
en was toen onderdeel van de Polybouw
Groep. Binnen die groep was het één van
de divisies, naast een dakbedekkingbedrijf
en een tegelwerkbedrijf. In 1994 verhuisde
de Polybouw Groep naar Rijssen en vanaf
2002 werd de aluminiumpoot een zelfstan-
dig bedrijf. ‘Jan Tijhof kreeg toen de kans
van de toenmalige eigenaar van de groep
om het bedrijfsonderdeel waar hij bedrijfs-
leider van was, over te nemen. Die kans
heeft hij aangepakt en hij is nu directeur-
eigenaar van Polybouw Aluminium. Het
bedrijf is sinds die tijd gestaag gegroeid
qua omzet en personeelsbestand. Tegen-
woordig werken hier in Rijssen zeventig
mensen. De vestiging in Ommen is kleiner

en telt dertien medewerkers. Zij houden
zich met name bezig met kleinere opdrach-
ten, zoals particulier werk en service en
onderhoud. In Beers tenslotte werken zo’n
dertig mensen, zodat we in totaal op het
moment ongeveer 110 medewerkers heb-
ben. Daarmee realiseren we een omzet van
circa 22 miljoen euro. We zijn daarmee één
van de grotere spelers in Nederland. In
Noord-Nederland zijn de wat grotere
bedrijven gevestigd, terwijl het Zuiden
met name kleine collega’s telt. Daar heeft
iedere plaats een eigen gevelbouwer, die
aan de plaatselijke aannemer levert. Maar
voor grotere projecten missen zij de capaci-
teit.’

Kosten drukken
Polybouw werkt voornamelijk in Midden-
Nederland. ‘En dan vooral in het oostelijk
deel. In de Randstad zul je ons hoogstzel-
den tegenkomen. We zijn ook een echte
relatiebouwer, werken veel samen met
dezelfde opdrachtgevers. En dan bevinden
we ons hier in Bouwstad Rijssen natuurlijk
op een uitstekende positie, aannemers te
over. Zoals gesteld willen we graag mee-
denken met onze opdrachtgevers. Korte lij-
nen zijn daarom essentieel. Vandaar dat
onze klanten bij ons één aanspreekpunt
hebben, waarmee ze contact kunnen opne-
men. Vaak zijn de mogelijkheden van alu-
minium onbekend bij aannemers en archi-
tecten. Onze relaties weten gelukkig dat
wij ze daar met onze expertise uitstekend
mee kunnen helpen. Ze komen dan ook al
vroeg in een project bij ons voor advies.
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Polybouw bouwt met specialistische
raamtechnieken aan de toekomst

Met de recente overname van twee

collegabedrijven bouwt Polybouw

Aluminium BV uit Rijssen gestaag

voort aan haar successtory. Groene-

veld uit Ommen werd in 2007 over -

genomen en heet nu Geveltechniek

Ommen. En onlangs werd ook een

branchegenoot uit Beers, vlakbij Nij-

megen, aangetrokken. Dat bedrijf

heet nu Geveltechniek Beers. Com-

mercieel directeur Adrie Dekker van

de Rijssense onderneming aan het

woord. ‘Wij zijn de partner met het

juiste profiel.’

Zilverpark in Lelystad.

Project L’Arc en Ciel te Deventer.
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We kunnen dan samen heel gericht over
oplossingen nadenken, wat dan vaak tot
gevolg heeft dat we hierdoor een kosten -
besparing voor het project realiseren. 
Polybouw werkt met gerenommeerde
leveranciers van profielsystemen. Samen
met hen zoeken we steeds naar oplossin-
gen in bestaande systemen en indien
mogelijk naar maatwerkoplossingen door
nieuwe profielen te ontwikkelen voor een
specifiek project.
Om onze kwaliteit aan te tonen, beschik-
ken we over het VMRG-keurmerk en het
Komo Attest met productcertificaat BRL
2701. Ook zijn we VCA-gecertificeerd.
Natuurlijk kunnen we in onze moderne
werkplaats, met alle mogelijke machines

uitgerust, alles in eigen beheer maken. Het
productieproces wordt stap voor stap
steeds verder geautomatiseerd. Dit is
nodig om aan de gevraagde capaciteit en
kwaliteit te kunnen voldoen. De ontwikke-
ling van de techniek gaat steeds verder en
Polybouw Aluminium probeert voorop te
lopen door met leveranciers en producen-
ten van bewerkingsmachines, besturingen
en software samen te zoeken naar nieuwe
toepassingen en mogelijkheden. Zo kun-
nen we relatief snel een project van teke-
ning tot eindtotaal opleveren.’

Recente projecten
Zowel op het gebied van nieuwbouw als
voor renovatie is Polybouw Aluminium
BV in te schakelen. Recente nieuwbouw-
projecten zijn bijvoorbeeld het kantoren-
complex Place Vendôme in Zwolle. ‘Verder
zijn we in Nijkerk bezig met een woon-
zorgcomplex. In Houten realiseren we
momenteel een winkelcentrum annex
appartementencomplex. In Almelo zijn we
bezig met de Elisakerk en in de Ensche-
dese wijk Roombeek bouwen we mee aan
De Ekenhof. Dat is een gebouw met appar-
tementen, eengezinswoningen, een
gezondheidscentrum en woonruimte voor
gehandicapten. Daarnaast werken we voor
de Koninklijke Marechaussee mee aan een
groot kantoorgebouw in Amsterdam. Kijk,
als ze ons vragen, dan gaan we natuurlijk
wél aan de slag in de Randstad.’ Eens te
meer een teken van de flexibiliteit van
Polybouw Aluminium. ‘Zo laten we zien
dat we de partner zijn met het juiste pro-
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fiel. Een bedrijf met een goed klantenbe-
stand, een gezonde omzet, een prettige
werksfeer, gedegen producten, kortom een
uitstekende partner. De band met onze
opdrachtgever is heel belangrijk. We doen
er alles aan om een langdurige relatie op te
bouwen geen hap-snap-beleid. En ook
voor onze medewerkers zijn we bereid ver
te gaan. Zo hebben we een samenwer-
kingsverband met een opleidingsinstituut.
De mensen krijgen dan een deeltijdoplei-
ding en kunnen bij ons praktische ervaring
opdoen.’

Polybouw levert onder meer:
• kozijnen, ramen en deuren
• vliesgevels
• klimaatgevels
• plaatwerkgevels
• brand- en inbraakwerende puien
• winkelpuien
• automatische schuifdeuren en 
tourniquets

Polybouw realiseerde projecten 
voor o.a.

Woningbouwverenigingen, gemeenten,
ziekenhuizen, zorgcentra, bouwonder-
nemers, eigenarenverenigingen, pen-
sioenfondsen, (semi-)overheidsinstel -
lingen, industriële bedrijven en
waterschappen.
Daarbij werden ook projecten in België,
Duitsland, Engeland, IJsland, Zwitser-
land en Suriname gerealiseerd.

Het kantorencomplex Place Vendôme in Zwolle.

Het pand van Rendo te Meppel.

In de moderne
werkplaats, met alle
mogelijke machines
uitgerust, kan Poly-
bouw alles in eigen
beheer maken.
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