De Hamer heeft
hart voor beton
Innovatief inspelend
op vragen uit de markt

Productgroepen De Hamer:
Banden
Bergbezinkbassins
Betonkespen
Boorbuizen
Buizen (gewapend en ongewapend)
Columbuizen (ei-vorm)
Duikers
Hydrocompactafscheiders

Infiltratietechniek
Kespen
MetroMax rioolsystemen
Onkruidbestrijding
Permeo®-Infiltratiebuizen
Plaatstalen kernbuizen
Putten
Randvoorzieningen

Rioolkokerleidingen
Schachten
Stenen
Straatmeubilair
Tegels
Uitstroomvoorzieningen
Vlakke voetbuizen
Voorgespannen betonbuizen

De Hamer is dé betrouwbare en inventieve
totaalleverancier van prefab betonproducten voor de professionele grond-, weg- en
waterbouw-markt, voor zowel de ondergrondse als de bovengrondse infrastructuur. Daarnaast levert De Hamer diensten
van ontwerp tot en met verwerking.

Sterk in het aanbieden van oplossingen en de klant ontzorgen door het breed aanbieden van diensten en producten.
Kwaliteit staat hoog in het vaandel en dat wordt als zodanig in de markt onderkend. Lange dienstverbanden geven
vertrouwen bij opdrachtgevers, waardoor veel producten
hun weg vinden door bijna heel Nederland. Dit zijn maar
enkele kenmerken die De Hamer maken tot trendsetter in de
betonbranche. Produceren wat de klant vraagt en op basis
daarvan producten doorontwikkelen die inspelen op behoef-

Nieuw: MetroMax®
De Hamer heeft met de komst van MetroMax® in haar
productassortiment een toekomstbepalende stap
gezet in de ontwikkeling van rioleringstechnieken.
MetroMax ® is een innovatief systeem in de hoogste
kwaliteitsklasse, gemaakt van polymeerbeton. Deze
combinatie van zand- en grindkristallen gemengd met
kunsthars heeft een hoge slijtvastheid, is extreem
belastbaar, heeft uitstekende hydraulische eigenschappen en is moeiteloos herbruikbaar. Grote voordelen:
een lange levensduur en een economisch interessante
prijs-prestatieverhouding.

ten uit de markt. Voorbeelden hiervan zijn Columbuizen®
(eivormig), de Permeo®-Infiltratieproducten en Velin®,
een ondergrondse afvalcontainer met grote capaciteit.
De Hamer vervaardigt in seriematige productie onder
meer rioolbuizen, inspectieschachten, portaalbergingen,
trottoir- en opsluitbanden, straatstenen, tegels en een
groot assortiment straatmeubilair. Rioleringssystemen
behoren van oudsher tot het programma. De tijd dat
deze als gemengde stelsels werden uitgevoerd, lijkt ver
achter ons. Toch blijken die systemen, veelal door De
Hamer geleverd, nog prima te voldoen. Het besef zuinig
om te gaan met water heeft geleid tot de toepassing
van gescheiden stelsels. Maar nog beter is het om het
water daar te laten waar het valt. Om die reden heeft
De Hamer het Permeo ®-systeem ontwikkeld: regenwater wordt ondergronds opgevangen en kan binnen 24
uur in de bodem infiltreren. Typisch De Hamer: een stap
verder gaan waar anderen stoppen. De herintroductie
van de columbuizen ® (eivorm), evenals buizen met vlakke
voet om eenvoudig aan de zwaardere sterkte-eisen te
voldoen, zijn daar andere voorbeelden van. Het meedenkend vermogen is goed te zien bij de productgroep
schachten en randvoorzieningen. De aankleding van de
openbare ruimte met een scala aan bestratingsproducten

is bij De Hamer, veelal custom-made ontworpen, in meer
dan goede handen. In samenspraak met de opdracht
gever, ontwerper of stedenbouwkundige tot een passende
oplossing komen. Ontwerp vervolgens vertalen naar tekening en product. De Hamer heeft die processen geautomatiseerd en de medewerkers beheersen ze tot in de puntjes. Zo is het Bedrijfsbureau uitgerust met de modernste
CAD-CAM-systemen, wat De Hamer in staat stelt berekeningen uit te voeren op het niveau van een ingenieurs- of
adviesbureau. Ook de productie is up-to-date geoutilleerd.
Innovatieve technieken en productiemethoden hebben
het mogelijk gemaakt prefab bouwmaterialen in beton te
maken volgens de hoogste kwaliteitseisen.
De Hamer beschikt over een breed, robotgestuurd machinepark. De goed toegeruste Technische Afdeling en het
Bedrijfsbureau hebben diverse standaardmachines verder
ontwikkeld en gemodificeerd. Van het machinepark behoren de machine waarmee De Hamer volautomatisch ronde
en vierkante putten in verschillende hoogtes maakt en de
volautomatische buizenstraat tot de paradepaardjes. Alle
buizen worden individueel gecontroleerd op maatvoering
en door middel van vacuüm op waterdichtheid. Ook dat is
typisch De Hamer, want wie hart voor beton heeft, heeft
hart voor kwaliteit.
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De Hamer is in 1938 opgericht en heeft 180 medewerkers in vaste dienst. Het bedrijf is ISOgecertificeerd en beschikt over meerdere KOMO-certificaten op haar producten. Daarmee toont
De Hamer aan niet alleen te beschikken over een strak geregisseerde, klantgerichte organisatie,
maar ook over producten die zowel voldoen aan de Europese normen, de Nederlandse wettelijke
eisen van Bouw- en Bouwstoffenbesluit als aan de eisen van de markt. De Hamer biedt dan ook,
vanuit de vestigingen in Nijmegen, Heumen, Malden, Alphen aan den Rijn en Arkel, meer dan alleen
standaard producten. Het bedrijf onderscheidt zich door te luisteren naar de vragen uit de markt en is
in staat daarop in te spelen met een veelheid aan kwaliteitsproducten waarvan er een aantal uniek zijn
in Nederland. De Hamer is zich continu bewust van het effect op de mens, maatschappij en het milieu.
Niet voor niets is het bedrijf in bezit van ISO 9001, ISO 14001 en drager van het DuBo-keurmerk.

