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LIEFTINK DOOR DE JAREN HEEN

Lieftink is klein begonnen en is door de 
jaren heen uitgegroeid tot een sterk en 
professioneel bedrijf. Wij hebben ons door 
de jaren heen kunnen ontwikkelen tot een 
innovatieve, duurzame en vooruitstrevende 
organisatie. In de hierna volgende pagina’s 
kunt u in de donkergrijze blokken over een 
aantal highlights lezen.
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LIEFTINK GEVELTECHNIEK

Lieftink Geveltechniek is ontstaan uit  
Lieftink Ramenfabriek en is als aparte 
organisatie compleet ingericht en ingesteld 
op de specifieke eisen van en vragen uit de 
zakelijke markt. Onze vakmensen kennen 
de specifieke eisen van aannemers en pro-
jectontwikkelaars en kunnen u zo het beste 
van dienst zijn. In de groene vlakken in deze 
brochure leest u meer over de kernwaar-
den van Lieftink Geveltechniek. We vertellen 
u graag waar we voor staan.

INLEIDING
Lieftink Geveltechniek  
is een duurzaam en 
innoverend bedrijf dat 
complete gevelsyste-
men en -oplossingen in 
aluminium, kunststof of 
staal levert.

We zijn trots op ons 
bedrijf, de mensen die 
hier werken en op onze 
producten en diensten. 
En dat laten we u graag 
zien. In deze brochure 
leest u meer over het 
bedrijf (A tot Z), haar 
geschiedenis (donker-
grijze vlakken) en onze 
kernwaarden (groene 
vlakken). U kunt op ie-
dere pagina een ander 
soort project van ons 
bekijken; van winkelcen-
tra tot zwembaden, van 
scholen tot woontorens 
en van kantoorpanden 
tot showrooms. Lieftink 
Geveltechniek biedt u 
kwalitatieve, duurzame 
geveloplossingen, functi-
oneel en betrouwbaar.

VAN A TOT Z

Alles wat Lieftink levert, 
is door de afdeling engi-
neering uitvoerig getest 
en berekend, vervolgens 
uiterst nauwkeurig gepland 
door de afdeling planning 
en op maat gemaakt in de 
eigen fabriek. De produc-
ten worden eventueel op 
maat gecoat in de eigen 
coatingfabriek en vakkundig 
gemonteerd door het eigen 
montageteam. We bieden  
u een kijkje achter de 
schermen van Lieftink.  
In de lichtgrijze vlakken 
leest u hier meer over.



VERKOOP

Lieftink bestaat uit twee organisaties die elk hun eigen verkoopafdeling hebben. Beide zijn 
ingericht op de specifieke wensen van de klant, zakelijk of particulier. Lieftink Ramenfabriek 
richt zich op de renovatie en particuliere markt. Lieftink Geveltechniek richt zich op de za-
kelijke nieuwbouwmarkt en staat garant voor een prima afgestemde service, communicatie 
en eenduidigheid. Vakmensen met jarenlange ervaring op het gebied van materiaal, design, 
isolatie, veiligheid, brandwerendheid en functionaliteit kunnen uw wensen omzetten naar een 
product dat jarenlang de investering waard is. Hierbij verliezen we niet uit het oog dat gevel-
elementen vooral mooi en praktisch moeten zijn.

HET BEGIN

In 1960 begint Jan Lieftink in een bescheiden werk-
plaats in het centrum van Alphen aan den Rijn met het 
maken van speelgoed. Het ontworpen poppenzitje voor 
op een autoped was een groot succes. De basis was  
gelegd voor een bedrijf dat mocht uitgroeien tot een 
zeer succesvolle ramenfabriek.

1960 MENSEN MAKEN HET BEDRIJF

Het bedrijf bestaat in eerste instantie uit de 
mensen die er werken. De bedrijfscultuur 
en –inrichting creëren de contouren voor een 
aangename, veilige en gezonde werkomge-
ving. De mensen vullen dit in met expertise, 
vakkundigheid en liefde voor het vak.  
Dit zijn de ingrediënten voor een goed eind-
product/resultaat. Een mooie gevel en een 
tevreden klant.
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WERKVOORBEREIDING

Gespecialiseerde mensen van de werkvoorbereiding zet-
ten al uw wensen om naar duidelijke werkinstructies voor 
inkoop, productie en montage. Ook hier wordt nieuwbouw  
en renovatie strikt gescheiden. Ze spelen een belangrijke 
rol in de geoliede machine waardoor uw order van A tot Z 
kan worden begeleid.

METAALBOUW LIEFTINK

1965: Lieftink Metaalbouw werd opgericht. Het bedrijf ging  
volledig over op het produceren van staalconstructies in een  
nieuw pand aan de Produktieweg in Alphen aan den Rijn.

VISIE EN DURF

Onze visie en durf leidt al 50 jaar tot toonaangevende en 
innoverende projecten. Door vast te houden aan de kern-
waarden die onze onderneming groot hebben gemaakt, 
zijn we een innoverende en leidende producent geworden 
van geveloplossingen. We laten ons inspireren door de 
gebruikers, afnemers en bedenkers, op basis van deze 
inspiratie ontwikkelen we gevels van hoge kwaliteit.

1965
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INKOPEN

Verschillende inkoopafdelingen bestellen  
de nodige materialen volgens MRP  
(Manufacturing Resources Planning).  
Zij dragen zorg voor een tijdige inkoop tegen 
de juiste prijs en voor een volledige en cor-
recte levering, wat een onderdeel is van het 
proces van A tot Z.

ALUMINIUM PUIEN

In 1975 werden voor het eerst aluminium profielen van het merk 
Schüco verwerkt. De eerste aluminium winkelpuien werden gemaakt 
en gemonteerd. Deze waren doorgaans glimmend goud of zilverkleu-
rig geanodiseerd. Nog steeds kom je deze winkelpuien tegen. De 
broers Aad en Dirk waren inmiddels werkzaam in het bedrijf.
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1975 DUURZAAM

Bij duurzaamheid gaat het ons om het creëren en behouden van 
waarde: zowel economisch als op het gebied van milieu, gebruik en 
beleving. Wij maken gevels die klaar zijn voor de eisen van de toe-
komst door aspecten als milieu, ontwerp, bouw en energieverbruik  
in de toepassing van de gevel te integreren middels op maat geën-
gineerde en efficiënte oplossingen. Uitvoering en haalbaarheid staan 
hierbij voorop.
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MAGAZIJNEN 
 
De magazijnen zijn 
verantwoordelijk voor 
de aanvoer van ma-
terialen volgens het 
‘just in time’ principe, 
waardoor effi ciënt met 
ruimte en materiaal 
wordt omgegaan.

ONTWIKKELING 

Samenwerken staat centraal in het ontwikkelproces, 
hoe eerder in het proces hoe beter. Actief deelnemen 
aan de besluitvorming en zoeken naar de architecto-
nische grenzen binnen een ontwerp zijn een dagelijkse 
uitdaging voor Lieftink. Het spanningsveld tussen 
ontwerp, uitvoeringsmogelijkheden en het budget is 
het werkterrein. Hierin kunnen de specialisten van 
Lieftink hun meerwaarde tonen. 

LIEFTINK RAMENFABRIEK

Het bedrijf was aan professionalisering toe en Lieftink Ramenfabriek werd in 1982 een feit. Lieftink richtte 
zich in hoofdzaak op particuliere afnemers. Om de vraag uit de markt te kunnen beantwoorden, werd de 
bedrijfsruimte aan de Produktieweg uitgebreid. De groei van opdrachten afkomstig van aannemersbedrijven 
voor projecten in de utiliteitsbouw werd duidelijk zichtbaar.

1982
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COATEN

De meeste materialen worden in onze eigen 
poedercoatstraat voorzien van een mooie en 
degelijke conservering in oneindige kleurstel-
lingen. Dit alles passend bij het ontwerp van 
de architect.

FAMILIEBEDRIJF

Het familiebedrijf werd compleet na de toetreding van de derde broer 
Hans. De bedrijfsomvang groeit nog steeds en dit komt tot uiting in 
een uitbreiding van vierkante meters. In naastgelegen panden werd 
een grote nieuwe productielijn gebouwd. Grote zakelijke projecten 
bepaalden steeds meer de omzet en werden succesvol opgeleverd.

VAKKENNIS EN VAKMANSCHAP

De vakkennis van de mensen bij Lieftink in combinatie met de sterk 
procesgerichte competenties leiden tot creatieve en innovatieve op-
lossingen op maat. Realiseerbaar en concreet zijn deze oplossingen 
altijd, maar toch blijven zij zoeken naar de grenzen van het haalbare. 
De techneuten van Lieftink onderscheiden zich door hun diepgaande 
technische vakkennis, die ze door scholing up to date houden. Zo 
leveren we marktconforme en vooruitstrevende oplossingen.
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PRODUCTIE

Alle raam-, deur- en gevelproducten worden 
al decennia lang door onze eigen productie-
afdelingen vervaardigd in Alphen aan den 
Rijn. Geavanceerde machines geven een 
uitstekende passing op de millimeter nauw-
keurig. Een eigen productiefaciliteit biedt de 
fl exibiliteit die je mag verwachten van een 
topleverancier van gevelelementen.

UITBREIDING

Uitbreiding op het gebied van productiecapaciteit door nieuwe ge-
avanceerde machines zorgde in 2000 voor verdere professionalise-
ring. Inmiddels werden er grote projecten gerealiseerd met alumi-
nium vliesgevels. Dit hightech product van Schüco is inmiddels niet 
meer weg te denken uit de huidige manier van bouwen.

INNOVATIES ONTSTAAN DOOR VRAAG UIT DE MARKT

Geregeld worden er nieuwe producten ontwikkeld als antwoord op 
de behoeften uit de markt. Zo bleek bijvoorbeeld dat de keuze van 
architecten soms op zowel hout als aluminium valt. Hiervoor heb-
ben wij een nieuw product ontwikkeld, namelijk een houten deur van 
Northgo in een aluminium kozijn van Lieftink. Uiteraard voldoet deze 
helemaal aan onze strenge eisen omtrent water- en winddichtheid, 
inbraakbeveiliging en duurzaamheid.
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TRANSPORT

Het transport wordt door Lieftink zelf 
verzorgd. Bij elk transport van de producten 
is het van belang om beschadigingen te 
voorkomen. Onbeschadigde gevelelementen 
zijn noodzakelijk om binnen de tijdsplanning 
te kunnen blijven. De specialisten van Lieftink 
Geveltechniek waarborgen de geleverde 
kwaliteit.

DIRECTIEWISSELING EN NIEUWE PLANNEN

In 2006 treedt Aad af, na ruim 20 jaar DGA te zijn geweest. Om de verschillende doel-
groepen van dienst te zijn, wordt intern een splitsing gemaakt. Zo worden de specifi eke 
behoeften van particuliere en zakelijke afnemers op maat benaderd en geholpen. Lieftink 
Geveltechniek is een feit. Ook kregen de ideeën voor een eigen coatingfaciliteit verder vorm, 
met als uitgangspunt een betere dienstverlening en volledig soepel lopend proces.

NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Lieftink staat in de markt als een middelgrote concurrerende ge-
velbouwer. Gevels, ramen, deuren, serres en winkelpuien worden 
probleemloos water- en winddicht opgeleverd. Zowel bij nieuwbouw 
als renovatie, waarin Lieftink al vanaf het begin een goede naam 
heeft opgebouwd. De kracht om alles in eigen beheer te doen zonder 
tussenkomst van een bemiddelend orgaan in de renovatiemarkt is 
vrijwel uniek in deze branche. Uiteraard komt dit ook de nieuwbouw-
projecten ten goede.
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MONTAGE AFDELING

In 2008 werd het inmiddels ontstane 
ruimtegebrek van de montage afdeling op-
gelost met wederom een uitbreiding. Een 
goed lopende montage afdeling met korte 
communicatielijnen was het resultaat.

GROTE EN KLEINE PROJECTEN

Lieftink is van oudsher ingesteld op kleine en middelgrote 
projecten. Specifieke maatwerkprojecten van aannemers 
voor de zakelijke en voor de particuliere markt. Maar 
Lieftink kan veel meer, door de groei van de afgelopen jaren 
is Lieftink in staat om ook grote projecten te realiseren. 
Daarnaast blijft een deel van het bedrijf ingesteld op enkel 
stuks en kleine series. Door een juiste organisatie krijgt elk 
project hiermee de aandacht die het verdient.
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EIGEN TEAM

Lieftink heeft een eigen team 
van vakbekwame monteurs die 
al jaren hun vak beheersen. Zij 
beschikken over echte vakken-
nis en monteren de gevelele-
menten volgens de strenge 
kwaliteitseisen van onze bran-
chevereniging de VMRG.
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OPLEVERING EN SERVICE

Nadat alles gereed is, vindt in overleg 
met u de oplevering plaats waarbij alle 
kritische punten één voor één met u 
worden doorgenomen. Natuurlijk is ser-
viceverlening na de oplevering een eerste 
vereiste. Wij realiseren dit middels het 
inzetten van gespecialiseerde service-
monteurs.

GECERTIFICEERD

Onze producten voldoen aan een hoge kwaliteit, niet alleen door de 
kwaliteitseisen van de VMRG, maar vooral ook door de kwaliteit van 
onze organisatie. Hiervoor is Lieftink al meer dan 15 jaar ISO-9001 
gecertificeerd. Tevens beschikken wij over het VCA-certificaat dat borg 
staat voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en klan-
ten. Uiteindelijk zorgen deze aspecten voor een goede service en een 
kwalitatief duurzaam product. 
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COATINGFACILITEIT

De lang geplande coatingfaciliteit is werkelijkheid geworden. Vanaf 
oktober 2009 wordt een groot deel van het plaatwerk en de profielen 
door ons zelf gecoat. In verband met de capaciteit en de kosten wor-
den voor grote projecten de profielen in kleur bij Schüco besteld.
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SHOWROOM

In onze showroom zijn een 
groot deel van de producten 
te bekijken. Wij ontvangen 
u uiteraard graag voor een 
toelichting of een gesprek 
om ons persoonlijk aan u 
voor te stellen.

ENERGIE VOOR DE TOEKOMST

Lieftink Geveltechniek is uitgegroeid tot een mooi bedrijf. Door  
continu te innoveren en te investeren in duurzame, energiezuinige en 
automatische toepassingen, zoals bijvoorbeeld domotica, willen  
we koploper in de geveltechniek blijven. Zo kunnen we blijven voldoen  
aan uw wensen. We hebben de energie voor de toekomst!

HET LIEFTINK-GEVOEL

Lieftink is een platte organisatie en werkt 
met directe lijnen, intern en extern. Eerlijke 
en duidelijke communicatie met klanten, me-
dewerkers en leveranciers voorkomt proble-
men en zorgt voor een goed eindresultaat. 
Dat werkt snel, goedkoop en transparant. 
Het ‘wij-gevoel’ is het Lieftink-gevoel en dat 
merken onze klanten en opdrachtgevers.
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ADRES 

Lieftink Geveltechniek
Produktieweg 17 
2404 CC Alphen a/d Rijn 
Postbus 135 
2400 AC Alphen a/d Rijn
T 0172 46 96 70
info@lieftink.nl • www.lieftink.nl

LIEFTINK EN SCHÜCO WERKEN SAMEN AAN DE TOEKOMST

Lieftink werkt sinds jaar en dag nauw samen met Schüco. Zo garandeert Lieftink  
Geveltechniek de kwaliteit van haar producten. Tevens delen beide bedrijven een duurzame 
visie en een passie voor innovatie met als doel het beperken van het energieverbruik in 
gebouwen, het milieu beschermen en gelijktijdig economische kansen benutten. Energy², 
energie besparen - energie winnen. In de praktijk betekent dit energie besparen met geïso-
leerde kozijnen en gevels en energie winnen met thermische en PV-systemen. Bruikbaar in 
alle marktsegmenten en passend in ieder gebouwontwerp. Het resultaat is het terugdrin-
gen van de uitstoot van CO² en het verhogen van het gebouwrendement.
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