
www.kamplacon.comKamplacon maakt deel uit van

Bouwpartner in 
duurzame dak- en
gevelconstructies
Kamplacon heeft jarenlange ervaring in duurzame dak- en 

gevelconstructies. Een specialisme waar we in uitblinken 

door intensieve samenwerking met iedere opdrachtgever 

en constante scholing van ons personeel. Het resultaat: 

de beste dak- en gevelconstructies voor elk project.

Voor ons gespecialiseerde product vertrouwen wij op ons moderne machinepark. 

De wensen van onze klanten zijn leidend. Onze flexibele organisatie speelt 

daar altijd op in met maatwerk. Voor onze BIM-engineering gebruiken wij de 

tekenpakketten Tekla en Revit. En met ons eigen transport vanuit vestigingen in 

Emmeloord en Ootmarsum garanderen wij een snelle levering. 

Onze bekledingen zijn snelle en aantrekkelijke oplossingen voor nieuwbouw-, 

renovatie- en onderhoudsprojecten. Onze producten passen in duurzame en 

kwalitatieve projecten met een moderne uitstraling. Kamplacon produceert snel 

en zorgvuldig toepassingen in utiliteitsbouw, industrie en infra.

Kamplacon maakt deel uit van GB Steel Group. Samen met vier andere bedrijven 

zijn wij binnen de groep verenigd in staal. En zijn we alleen of gezamenlijk in staat 

elke opdracht uit te voeren. 

Meer weten? Bel gerust: (0527) 63 68 80

350.000 m2

=

50 voetbalvelden montagecapaciteit 
dak- en wandbeplating per jaar

40 vaste 
medewerkers, 
30 flexibele 

krachten

Kamplacon bouwt 

LEAN

GB Steel Group
 Voordelig inkopen

 Ruime productiemogelijkheden

Kamplacon is actief in 
dak- en wandbeplating 
en zonnepanelen in de 
utiliteitsbouw, infra en 
industrie.

3D BIM 
Engineering

53%
solvabiliteit

€65
miljoen omzet 
per jaar 

binnen  
GB Steel Group 
garandeert een 
betrouwbare 
oplevering van 
uw opdracht

https://www.kamplacon.com/


Industrie
Productielocatie Stork

Kwaliteit in dak- en wandconstructies 
door samenwerking

Omschrijving Omvang Categorie Plaats

A4 tunnel Leiden 15000 m2  sandwichpanelen
8300 m2  plafond

Infra Leiden

Zonnepanelen bij 
Kampstaal

2218          zonnepanelen Zonnepanelen Emmeloord

Agristo diepvries-
magazijn

16000 m2  sandwichpanelen Utiliteitsbouw -  
Food / FMCG

Tilburg

Stork productie-
faciliteit

15200 m2  dakconstructie
8700 m2  geïsoleerde wandconstructie

Industrie Hengelo

Datacentrum  
Eemshaven

16000 m2  dakconstructie
5500 m2  sandwichpanelen

Utiliteitsbouw -  
Electronica en IT

Eemshaven

Politie Veilingweg 
complex

450 m2  dakconstructie
5300 m2  geïsoleerde wandconstructie
2300 m2  sandwichpanelen

Utiliteitsbouw - 
Mobiliteit

Rotterdam

FrieslandCampina
productiefaciliteit

6700 m2  dakconstructie
13250 m2  geïsoleerde wandconstructie
1300 m2   sandwichpanelen

Industrie Borculo

Datacentrum  
Schiphol Rijk

1300 m2   dakconstructie
1500 m2   geïsoleerde wandconstructie
6300 m2   staalplaatbetonvloer

Utiliteitsbouw -  
Electronica en IT

Schiphol Rijk

Prefab gevels 
datacentrum

15.730 m²  Utiliteitsbouw -  
Elektronica en IT

Middenmeer

Post NL 31500 m2   dakconstructie
20500 m2  geïsoleerde wandconstructie
11500 m2   sandwichpanelen

Utiliteitsbouw -  
Logistiek

Zwolle, Goes,  
Den Hoorn, 
Opmeer, Halfweg, 
Kolhalm

KMAR Schiphol 2250 m2   dakconstructie
2100 m2   geïsoleerde wandconstructie

Utiliteitsbouw -  
Zakelijke dienstverlening

Amsterdam

AZ stadion 100 m2  geïsoleerde wandconstructie
2700 m2   sandwichpanelen
2700 m2   staalplaatbetonvloer

Utiliteitsbouw -  
Sport en vrije tijd

Alkmaar

Diepvriesmagazijn
Agristo

Zonnepanelen op het dak van Kampstaal
Emmeloord

Utiliteitsbouw
AZ stadion

Bekijk de projecten online

A4 tunnel
Leiden

Utiliteitsbouw
Berechja

Distributiecentra  
PostNL

Distributiecentra  Distributiecentra  

Prefab panelen datacenters

https://www.kamplacon.com/projecten/verdiepte-ligging-a4/
https://www.kamplacon.com/projecten/zonnepanelen-bij-de-buren/
https://www.kamplacon.com/projecten/automatisch-diepvriesmagazijn-voor-agristo-nederland-tilburg/
https://www.kamplacon.com/projecten/productielocatie-stork/
https://www.kamplacon.com/projecten/nieuwbouw-distributiecentra-postnl/
https://www.kamplacon.com/projecten/
https://www.kamplacon.com/projecten/wandbekleding/
https://www.kamplacon.com/projecten/verdiepte-ligging-a4/
https://www.kamplacon.com/projecten/nieuwbouw-distributiecentra-postnl/
https://www.kamplacon.com/projecten/productielocatie-stork/
https://www.kamplacon.com/nieuws/gb-steel-group-denkt-mee-in-de-bouw-van-datacenters/
https://www.kamplacon.com/nieuws/gb-steel-group-denkt-mee-in-de-bouw-van-datacenters/
https://www.kamplacon.com/projecten/automatisch-diepvriesmagazijn-voor-agristo-nederland-tilburg/



