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Kabelassemblage

Vakkundige kabelassemblage  

tegen een scherpe prijs, variërend 

van enkele stuks tot aan kleine  

series. Alkotech beschikt over de 

juiste technieken, gereedschappen 

en machines.

Alkotech assembleert van eenvoudig seriewerk tot technisch 

complexe producten, die kunnen bestaan uit kunststof, elektro- 

en metaalonderdelen. In overleg met u als klant wordt vastge-

steld aan wat voor specificaties en/of testprocedures producten 

of systemen moeten voldoen.  

Hiermee waarborgt Alkotech een goede kwaliteit.  

Kies ook voor Alkotech!

ASSEMBLAGE



   

Panelenbouw laten ontwikkelen of assembleren is  

bij Alkotech in betrouwbare handen. 

Van panelen, schakelkasten, besturingskasten, verdeelkasten  

tot allerlei besturingen op elektrotechnisch gebied. 

Ieder paneel ondergaat voorafgaand aan de levering een  

kwaliteitscontrole en een functionele test.

Neem vandaag nog contact op met Alkotech om te zien  

of wij een aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

www. alkotech.nl

PANEELBOUW

Klant centraal 
Wij  mogen zeggen dat dit bij ons 

geen loze kreet is. Flexibel handelen 

als het gaat om uw opdrachten, 

één aanpreekpunt. Kies Alkotech!



   

WONING- EN UTILITEITSBOUW

•  Nieuwe elektrische installatie in woning

• Uitbreiding, reparatie en/of vervanging         
 van elektrische installatie in woning

•  Elektrisch werk voor de utiliteit  (winkels, kantoorpanden)

• Toekomstgerichte, levensloopbestendige installatie  
 (later uitbreiden zonder hak- en breekwerk)

• Veiligheid  (aanwezigheidssimulatie, doorkoppeling rookmelders)

• Ventilatie (automatische ventilatieregelingen)

•  LED/Tuin/Terreinverlichting

Alkotech is een prima keuze als het gaat om elektrotechnisch werk. 

Van verplaatsing van een enkele wandcontactdoos tot een complete verbouwing 

van uw woning. Uw groepenkast laten vervangen, uitbreiden. Wij helpen u graag 

om de verlichting aan te leggen in uw woning, bedrijfspand of in uw tuin.  

Onze monteurs zijn gediplomeerd, ervaren en klantvriendelijk.
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Alkotech biedt meer

een slimme keuze !!

ENGENEERING 
 
In samenwerking met opdrachtgevers verzorgt Alkotech als allround technisch 
dienstverlener het volledige pakket als het gaat om engeneering. Ontlasten van 
klanten door servicegerichtheid. Uiteraard met kwaliteitscontrole en bewaking. 
 
 

INKOOP EN OPSLAG  
 
Indien gewenst verzorgt Alkotech ook de inkoop en het logistieke traject.  
Dit bespaart opdrachtgevers magazijnruimte en personeelsuren.  
Door samenwerking met leveranciers en de inkoop te koppelen aan de  
productie zorgt Alkotech voor kleine efficiënte voorraden. Producten kunnen  
verpakt en voorzien worden van de benodigde documentatie.

VERKOOP COMPONENTEN  
 
Voor al uw elektronische producten zoals schakel- en kabel materiaal kunt u  
terecht bij Alkotech. Vele gangbare artikelen kunnen wij uit voorraad leveren.  
Artikelen welke besteld moeten worden kunnen wij over het algemeen binnen  
1 á 2 werkdagen leveren.  
Bel even en u weet hoe en wanneer wij kunnen leveren. 
 
SERVICE/REPARATIE 
 
De meerwaarde van de service/reparatie afdeling laat zich keer op keer zien.  
Het is een veilig idee voor opdrachtgevers en een waarborg van kwaliteit.  
De afdeling service verzorgt in eerste instantie reparatie en onderhoud aan door 
ons geassembleerde producten. Ook aan producten die niet intern geassem-
bleerd zijn, is reparatie en onderhoud mogelijk. In overleg met klanten worden  
ook op locatie reparatie en onderhoud aan installaties en /of producten verricht.



          

Alkotech BV  
Argonweg 1a

3812 RB Amersfoort
The Netherlands 

T +31 (0)33 46 10 233
F +31 (0)33 46 27 753
M 06 539 743 80
E info@alkotech.nl 
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Alkotech BV is een enthousiaste en ambitieuze onderneming.  
Met ruim 15 jaar ervaring in ontwikkeling, assemblage, levering  
en installatie van diverse eindproducten is Alkotech een prima keuze. 

Door een vakkundige, betrouwbare en flexibele aanpak zijn al vele 
klanten u tevreden voorgegaan. 

www.alkotech.nl


