
Bedrijfswageninrichtingen 
LICHT     VEILIG     MAATWERK



ALUCA

Van ambachtelijk bedrijf ...
Wat in 1993 als klein ambachtelijk bedrijf begon, is nu een 
solide, middelgrote onderneming met ongeveer 200 me-
dewerkers en sinds 2021 onderdeel van een Duitse in-
dustriële holding. Met bijna 30 jaar ervaring worden in  
Rosengarten elke dag op maat gemaakte bedrijfswagenin-
richtingen gefabriceerd. Daarbij stellen we de hoogste eisen  
aan kwaliteit en vakmanschap. Uw specifieke eisen en wensen 
staan centraal in ons dagelijkse werk en vormen de basis voor de 
ontwikkeling van onze op maat gemaakte inrichting oplossingen. 
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... tot premium fabrikant 
van bedrijfswageninrichtingen

“Alles binnen handbereik” is niet alleen een belofte aan u.  
Bij ALUCA maken we deze filosofie waar en zien we het als onze 
taak om u oplossingen te bieden voor flexibiliteit op maat en duur-
zame productiviteit in het dagelijkse werk. De uitdaging is om uw 
bedrijfswagen branchespecifiek uit te rusten en de inrichting vol-
ledig aan uw wensen aan te passen. Samen met u leggen we de 
basis om mobiel werken veiliger en efficiënter te maken en om 
minder te zoeken naar kleine onderdelen en meer tijd te besteden 
aan uw klanten. Dat is alleen mogelijk dankzij de jarenlange inzet 

DAT IS ALUCA

van onze medewerkers. Zij hebben ons gebracht waar we nu zijn. 
Samen streven we ernaar altijd de leverancier te zijn met de licht-
ste en meest efficiënte inrichtingsoplossingen op de markt, door 
consequent gebruik te maken van aluminium.

~ 200
medewerkers

2021

6
vestigingen inrichtingen

verkocht sinds 1993

> 100.000

partners in Duitsland  
en Europa

> 180

2022

~ 2600 m²

Nieuwe productiehal

Wilt u meer weten over ALUCA?
Meer informatie is te vinden op: aluca.nl | aluca.be



ALUCA IS...

Licht  
Betere benutting van de laadcapaciteit  
door laag eigen gewicht.

Gegarandeerd
8 jaar garantie – getest en goedgekeurd  
voor uw veiligheid

Maatwerk
Elke bedrijfswageninrichting is helemaal  
volgens uw wensen te configureren

Belastbaar
Hoge belastbaarheid van de componenten  
en bedrijfswageninrichting

Duurzaam 
Aluminium is vormvast en corrosiebestendig

Recyclebaar
Omdat het milieu belangrijk voor ons is

Altijd dichtbij 
Professionele contactpersonen bij u  
in de buurt

Made in Germany
Hoge productkwaliteit voor een lange  
levensduur van uw inrichting
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ü Meer informatie over het materiaal aluminium 
is te vinden op: aluca.nl | aluca.be

100% aluminium 
100% overtuigd

Wij van ALUCA zijn ervan overtuigd: Door consequent gebruik te 
maken van het innovatieve materiaal aluminium, kunnen we ons 
doel bereiken en de lichtste bedrijfswageninrichtingen op de markt 
produceren om uw dagelijkse werk letterlijk te verlichten. Dankzij 
de positieve eigenschappen van het materiaal zijn onze bedrijfs-
wageninrichtingen de maatstaf voor stabiliteit en robuustheid.
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Innovatie door gewicht besparing
Aluminium is het materiaal waar bij ons alles om draait. Dit won-
der van lichtgewicht materialen is niet alleen onze kracht als het 
gaat om bedrijfswageninrichtingen, maar ook onze drijfveer om 
elke dag beter te worden in het ontwerpen en bouwen van de 
perfecte, lichtste en meest efficiënte bedrijfswageninrichtingen. 
Voor uw dagdagelijkse werk betekent dit een optimaal inbouw- 
gewicht van alle componenten voor meer beschikbaar 
laadvermogen.  En voor uw bedrijfswageninrichting: maximale 
levensduur!

ALUCA STAAT VOOT LICHTGEWICHT

Laag eigen gewicht

Meer beschikbaar laadvermogen

Minder brandstofverbruik

Onderhoudsvriendelijk  
en vormvast

Fe



MAATWERK
OPBERGSYSTEMEN

Voor u ontwikkeld
Onze bedrijfswageninrichtingen zijn een waar wonder als 
het gaat om flexibiliteit. Wat uw eisen en wensen ook zijn, 
wij bieden u een individuele en op uw branche gerichte  
oplossing. Elke branche stelt andere eisen. Om de bedrijfswagen- 
inrichting voor de meest uiteenlopende branches overzichtelijk 
te maken, bestaat onze productwereld uit verschillende oplossin-
gen. Ons systeem bestaat uit 29 hoogtematen, 5 dieptematen en 

8 breedtematen. En met het onderladesysteem ALUCA dimen- 
sion2 wordt de laadruimte van een voertuig optimaal benut. Meer 
dan duizend accessoires zorgen ervoor dat de functionaliteit van 
het interieur tot ongekende hoogten kan worden “opgeschroefd”.

ALUCA STAAT VOOR MAATWERK

Meer informatie over onze producten is te vinden op:  
aluca.nl | aluca.be



Inrichtingsoplossing  
op maat voor 
effectief ruimtegebruik
Volledig op maat volgens uw wensen, u vertelt ons hoe de per-
fecte bedrijfswageninrichting er voor u uitziet en wij bieden u ver-
schillende, passende oplossingen voor een opbergsysteem op 
maat. Zo krijgt u niet alleen een goed georganiseerde werkplek op 
wielen, maar ook meer veiligheid en tijd voor uw dagelijkse werk! 

We adviseren u graag over maatoplossingen voor uw bedrijfs-
wagen. Neem contact op met ALUCA: aluca.nl | aluca.be
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System ALUCA biedt u een hoge mate 
van flexibiliteit bij het combineren van 
afzonderlijke componenten. Zo is elke 
bedrijfswageninrichting volledig aan te 
passen aan uw eisen en wensen. 

ALUCA dimension2 geeft de mogelijk-
heid om laadruimte te behouden en 
tegelijkertijd gereedschap en materiaal 
te ordenen. Door de grote lade is de  
bedrijfswageninrichting altijd toegan-
kelijk, ook bij een volle laadruimte.





Uw dagelijkse werk – 
Alles binnen handbereik.



Meer efficiëntie in de mobiele werkplaats

 ▪ Effectief ruimtegebruik om alles tot in het kleinste detail  
te organiseren 

 ▪ Ergonomisch in- en uitruimen van uw bedrijfswageninrichting 

 ▪ Flexibel en efficiënt werken in en rondom uw bedrijfswagen 

 ▪ Overzichtelijk en veilig opbergen van apparaten, gereedschappen 
en accessoires 

 ▪ Altijd overzicht, nooit meer op pad zonder spullen 

 ▪ Tijd besparen: minder zoeken, meer tijd met de klant 

 ▪ Mobiel “visitekaartje” en professionele indruk bij de klant 

OPLOSSINGEN
VOOR VAKMENSEN

Doordachte functionaliteit 
Efficiënt werken
Om uw taken zo veilig en efficiënt mogelijk uit te voeren, is het  
belangrijk om te denken aan ladingbeveiliging in de laadruimte  
van uw bedrijfswagen. Wij bieden u branchespecifieke inrich-
tingsoplossingen op maat die uw laadruimte slim indelen en u de  
mogelijkheid bieden om al uw spullen veilig en overzichtelijk op  
te bergen. Alles heeft zijn eigen plaats in het voertuig. Zo kunt u 
gereedschap snel en intuïtief terugvinden, lang zoeken verkorten 
en uw dagelijkse werk makkelijker maken. 



Wij begrijpen wat u nodig heeft
Wij weten wat belangrijk is in allerlei branches en welke eisen 
er worden gesteld aan de opbergruimte van een bedrijfswagen. 
Niets is vervelender dan bij een klant lang te moeten zoeken naar 
een gereedschap of reserveonderdeel. Dankzij een doordacht 
ontwerp op maat en precisie bij het maken van elke bedrijfswa-
geninrichting bespaart u tijd en geld en laat u een professionele 
indruk achter bij uw klanten. Grote gereedschappen, apparaten, 

vervangende en kleine onderdelen en benodigdheden zijn veilig 
en ergonomisch opgeborgen. Of het nu gaat om een compacte 
stadsauto of een grote bestelbus, samen met u configureren we 
de door u gewenste inrichting.

ALUCA STAAT VOOR EFFICIËNTIE

Inspirerende inrichtingsvoorbeelden zijn  
te vinden op: aluca.nl | aluca.be
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WAGENPARK-
SERVICE

Het grote voordeel voor uw
wagenparkbeheer
Bij ALUCA denken we na over elke kilo om het wagenpark lichter te 
maken. Wij ontwikkelen en produceren voor u lichtgewicht bedrijfs-
wageninrichtingen van aluminium om aan laadvermogen te winnen 
en kosten te besparen.

Meer informatie over de wagenparkservice  
op: aluca.nl | aluca.be

Onestopshop

 ▪ Verminderde CO2-uitstoot  

 ▪ Ergonomisch ontworpen 

 ▪ Systeem met succes getest op  
botsbestendigheid 

 ▪ Hoge restwaarde en inruilwaarde 

 ▪ Onderhoudsarm en duurzaam



Kwaliteit en veiligheid
De productie van ALUCA-bedrijfswageninrichtingen staat onder 
strenge kwaliteitscontrole. Elke bedrijfswageninrichting wordt 
door gekwalificeerde vakmensen geproduceerd en voor levering 
gecontroleerd. Veiligheid staat bij ons voorop. Daarom is ons 
systeem getest op botsbestendigheid. System ALUCA heeft zich 
niet alleen in crashtests bewezen, ook TÜV Nord heeft ons sys-

ALUCA STAAT VOOR PREMIUM

8 jaar garantie
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Bewezen kwaliteit

 ▪ Gecertificeerd kwaliteitsmanagement 

 ▪ Voortdurende kwaliteitscontroles voor levering  
van de bedrijfswageninrichting 

 ▪ Goedgekeurd door TÜV Nord 

 ▪ “Made in Germany” 

 ▪ Veiligheidskeurmerk 

 ▪ Gecertificeerd volgens ISO 9001 en 14001 en  
energieaudit volgens NEN-EN 16247-1

teem op veiligheid en kwaliteit getest en goedgekeurd. We staan 
achter onze producten en hun kwaliteit en geven u een unieke  
garantie van acht jaar op uw bedrijfswageninrichting. 



PARTNER-
NETWERK

Samen sterk voor maatwerk
We stellen niet alleen de hoogste eisen aan onze producten,  
maar ook aan onze service. Ons advies en ontwerp zijn afge-
stemd op uw behoefte en wensen. Ons professionele partnernet-
werk staat voor u klaar.
Onze  ALUCA-partners bieden niet alleen deskundigheid op het 
gebied van productontwerp, maar ook totaalservice met monta-

ge, installatie van accessoires en andere gecertificeerde diensten. 
Installatie gebeurt rechtstreeks door ALUCA-partners in de buurt.

ALUCA STAAT VOOR PARTNERSCHAP

Vind partners bij u in de buurt op: 
aluca.nl | aluca.be



ALUCA-NETWERK

ALUCA-bedrijven

ALUCA-vestigingen

aluca.nl | aluca.be

ALUCA-klant

ALUCA-partners | -importeurs

ALUCA-verkoopteam
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Uw persoonlijke contactpersoon:

ALUCA Benelux B.V. 
Regus Amersfoort A1

Databankweg 26
3821 AL Amersfoort

Nederland

T
E

+31 30 249 6207
verkoop@aluca.nl

aluca.nl | aluca.be


