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Wilt u de bouw van een aluminium constructie volledig uitbesteden? Wij denken graag 
met u mee vanaf idee tot oplevering. Wij werken met Solid Works waardoor wij in staat 
zijn professionele 3D ontwerpen te maken met de daarbij behorende 2D werktekeningen. 
Nadat een definitief ontwerp gemaakt is wordt gestart met het op maat zagen van alle 
benodigde profielen en het verzamelen van alle componenten. Vervolgens monteren wij 
de volledige constructie.

Het is ook mogelijk de constructie als bouwpakket geleverd te krijgen. Bij een bouwpakket 
bereiden wij alles voor zodat u de profielen zonder bewerkingen zoals frezen, boren of 
tappen kunt monteren.

Projecten

U bent van harte welkom op onze productielocatie/showroom in Nederweert voor 
advies en inspiratie. Maak vrijblijvend een afspraak via info@framecomplete.com.

Frame Complete levert zowel aan zakelijke als aan particuliere klanten. Via onze webshop 
kunnen alle profielen op de gewenste lengte besteld worden. De prijs wordt direct getoond 
waardoor het aanvragen van een offerte niet meer aan de orde is. Voor alle maatwerk 
oplossingen zoals het leveren van een constructie geassembleerd of als bouwpakket 
maken wij vrijblijvend een offerte.

Bestel eenvoudig en snel

SCHERPE PRIJZEN
 

GRATIS ZAAGSERVICE

RUIME VOORRAAD IN NEDERWEERT

SNELLE LEVERING

AFHAALBALIE IN NEDERWEERT

ADVIES & 3D ONTWERP



Frame Complete levert aluminium constructie profielen op maat gezaagd met 
bevestigingsmiddelen en accessoires voor het vervaardigen van een lichtgewicht doch 
stevige constructie. Wij hebben standaard een ruime voorraad profielen en toebehoren 
waardoor wij in staat zijn uw order of project binnen enkele werkdagen uit te leveren. Wij 
leveren zowel losse componenten als geassembleerde constructies. Ook voor een 3D 
ontwerp op maat kunt u bij ons terecht.

Toepassingen
Door de veelzijdigheid van het constructie profiel systeem is er een ontzettend groot
toepassingsgebied voor de zakelijke markt maar ook voor de particuliere markt.

Transportbanen Machine constructies Showroom opstellingen

Werkplaats inrichting Bedrijfswagen inrichting Logistieke oplossingen

• LEAN Manufacturing systemen
• Werkplaats inrichting
• Flow racks
• Assemblagelijnen
• Machineconstructies
• Veiligheidsschermen
• Rollerbanen

Zakelijke toepassingen Particuliere toepassingen

• 3D Printers
• Werkplaats inrichting
• Scheidingswanden
• Inrichting zoals tafels
• Race simulators
• Camper/Caravan interieurbouw
• CNC Machines

Over ons

Ervaar het gemak en veelzijdigheid van 
het aluminium constructie profiel systeem. 
Bouw op een eenvoudige manier een con-
structie welke een relatief gewicht heeft 
maar toch zeer stevig is. De standaard 
componenten bestaan uit bevestiging-
smaterialen zoals hoeken, sleufmoeren 
en bouten. Daarnaast is een ruim assor-
timent accessoires verkrijgbaar zoals af-
dekkappen, handgrepen, scharnieren etc.

Modulair bouwen
• Lichtgewicht
• Modulair bouwsysteem
• Herbruikbaar
• Monteren zonder bewerkingen
• Standaard componenten
• Compatible met andere merken
• Relatief goedkoop
• Zeer uiteenlopende toepassingen

Voordelen

Wij verkopen het ISB profielsysteem en het BSB profielsysteem. Het ISB systeem is compatible 
met de profielen van Item en het BSB systeem is compatible met Bosch Rexroth. Alle 
profielen die wij leveren zijn geproduceerd in Europa en voldoen aan de richtlijnen van 
REACH en RoHS.

ISB en BSB profielen

Profielen Bevestiging Accessoires


