
Paneelbouw 
Projectmatig advies en 
duurzame oplossingen



Supply Chain Management
Haal het maximale uit uw 
productieomgeving

”Uit welke kosten zijn mijn 
besturingskasten opgebouwd en 
hoe kan ik daarop besparen?”

”Welk volume aan panelen is voor 
mij ideaal en hoe organiseer ik dat 
qua voorraadbeheer?”

”Hoe regel ik mijn interne en 
externe logistiek en waar haal ik 
de juiste materialen voor de 
paneelkasten vandaan?”

Maak het verschil met een 
integrale aanpak van paneelbouw
De professionals van Actemium kijken
met u mee in uw productieproces en
adviseren u over de verbeterpunten.
Op basis van heldere afspraken pakken
zij de bouw en installatie van schakel-
kasten en bedieningspanelen project-
matig en integraal voor u aan. Of het
nu gaat om maatwerk, standaard

materialen of seriematige paneelbouw;
Actemium denkt met u mee en maakt
voor u de technisch en economisch
meest verantwoorde materiaalkeuze
uit het totale marktaanbod.

U ziet een schakelkast of 
bedieningspaneel; wij zien het
resultaat van samenwerking
Schakelkasten en bedieningspanelen

zijn binnen het brede spectrum van
onze diensten voor u het meest tast-
baar. Maar voor zowel kleine, grote of
seriematige paneelbouw geldt dat een
belangrijke kracht onzichtbaar blijft:
samenwerking. In nauwe samen -
werking met u en met onze leveranciers
proberen wij uw productievragen te
beantwoorden en streven we ernaar
zaken zo snel mogelijk voor u te regelen.

”Er is voor veel bedrijven
nog ontzettend veel
winst te behalen binnen
de paneelbouw.”
Niet alleen door het gebruik van kwalitatief hoogwaardige 
en veilige oplossingen, maar ook door langdurige besparingen
op industriële automatisering kunt u meerwaarde realiseren. 
Meer inkoopkracht, seriematige paneelbouw, uitgekiend 
voor raad beheer, vergaande automatisering en voordelige 
pro ductie faciliteiten leiden tot verdere optimalisering van
productie omgevingen.
Actemium wil u zien groeien. Daarom leren we u graag van
binnen en van buiten kennen: van inkoop tot en met techniek.
Op basis daarvan gaan we op zoek naar oplossingen die 
voor ú werken.



paneelbouw.actemium.nl

Ons werk is meer dan techniek
Veel directeuren en managers van 
productiebedrijven zijn niet zo dol op
techniek. Begrijpelijk, want daar draait
het in hun werk niet om. Het draait om 
producten die mede dankzij techniek
worden gemaakt. En meer nog: om 
de klanten die de producten bij hen
afnemen. Daaraan is zowat alles in 
een bedrijf ondergeschikt. Actemium

begrijpt dat. Daarom is techniek 
onze passie en de verbetering van uw
marktpositie ons doel. 

Supply Chain Management
Met Supply Chain Management helpen
wij productiebedrijven het maximale
uit hun productieomgeving te halen.
Paneelbouw kan daarbij een belang -
rijke rol spelen. Uiteindelijk gaat het

erom dat we u helpen met het vinden
en implementeren van een integrale
oplossing voor uw productievragen.
Wij beschikken daarbij over de grootste
paneelbouwwerkplaats van Nederland
en hebben alle benodigde expertise in
huis om uw processen in paneelbouw
en assemblage te optimaliseren.
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Real people. Real benefits.
Hoe technisch ons werk ook mag zijn; het is en blijft mensenwerk. 
Wij zijn ‘real people’. Open en eerlijk. U hebt één op één contact met 
de specialisten die voor u aan het werk zijn. 
Onze directe en persoonlijke manier van zakendoen levert u en ons 
’real benefits’ op: een langdurige, succesvolle relatie waarin we samen 
optimale oplossingen realiseren en zo de concurrentie een stap 
voorblijven. 

Actemium is een netwerk van samenwerkende business units 
voor industriële solutions & services. Met 21 business units en zo’n 
1.000 medewerkers richt Actemium in Nederland zich op advies over, 
ontwerp, bouw en onderhoud van industriële installaties. 
We werken onder andere voor opdrachtgevers in de olie & gas, 
voeding, brouwerijen en dranken, feed, chemie en farmacie, maar ook 
in de energie, groothandel & distributie en manufacturing.

35 countries

300 Business Units

19 000 engineers
& technicans

2 billion euros turnover

Improving industrial
performance

The
international

Actemium
network

A network 100%
dedicated to industry

U wilt:
• kostenreductie
• standaardisatie
• specifieke componentkeuze
• meer product- en materiaalkennis
• korte levertijden
• ontzorgd worden

Waarom kiezen voor Actemium?
• We zijn een ervaren partner met de

benodigde kwaliteitscertificaten.
• U hebt bij ons één aanspreekpunt

voor al uw vragen.
• U kunt profiteren van onze 
  voordelige productiefaciliteiten.

• Transparantie en flexibiliteit staan 
  bij Actemium voorop, ook in kosten
en prijsafspraken.

• Wij bieden u uitgekiend Supply
Chain Management: onze profes -
sionals denken vanuit ieder aspect
met u mee.

• Actemium is onderdeel van een
financieel gezond bedrijf met een
grote inkoopkracht.

• Actemium is internationaal actief 
  en UL508-gecertificeerd. 

Meer weten? 
Neem dan contact op met: 
Ron van Praat
E-mail: paneelbouw@actemium.nl 
Telefoon: +31 (0﴿ 413 38 44 80

”Hoe optimaliseer ik paneelbouw
op alle fronten?”




