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Caralu beweegt met u mee

www.caralu.com

Sinds 1977 actief in aluminium profielen
De kracht van de AVZ-Groep
Bewerkingen op maat
Directe levering uit 28.500 m2 magazijn
Breed assortiment en diverse diensten
Ontwikkeling in eigen huis
Milieubewust met statiegeld verpakkingen
Eigen transport en logistiek

Daarom kiest u Caralu

Contactgegevens
+31 499 395 142
+31 499 395 133 (fax)
info@caralu.nl

Postadres
Postbus 37
5680 AA Best

Caralu



www.caralu.com

Al vele jaren uw specialist in aluminium profielen

Midden jaren zeventig werden aluminium profielen steeds vaker 
gebruikt en verwerkt in uiteenlopende industriële toepassingen. 
Vooral in de carrosserie-, aanhangwagen en caravanbranche. 
Imbema Rhiwa en Aluminium Verkoop Zuid (AVZ) B.V. 
hebben destijds de handen ineen geslagen en in 1977 de 
handelsonderneming Caralu BV opgericht. Sinds januari 2016 is 
Caralu een volledige business unit van Aluminium Verkoop Zuid 
(AVZ) B.V. 

De naam Caralu is een afkorting van CARrosserie ALUminium en 
inmiddels een gevestigde naam voor de Benelux carrosserie- en 
wagenbouwbranche. Het leveringsprogramma is in de loop der 
jaren flink uitgebreid maar de kernactiviteit van Caralu is nog 
steeds het brede assortiment aluminium profielen, onderdelen en 
accessoires.

Door de samenwerking met de AVZ-groep kunnen wij concurrerend 
inkopen en tegen marktconforme prijzen leveren. Daarnaast 
profiteert u van de expertise van de medewerkers van AVZ, zoals 
de techniek & ontwikkeling afdeling en de professionele logistieke 
afdeling. Ook voert onze bewerkingsafdeling AIB specifieke 
bewerkingen uit, naar wens van de klant.

Constructieprofielen
Bordwand-, ladinglat-, snaplockprofielen, 
zijbescherming-, bumper- en afwerkprofielen, 
systeem-, vloerprofielen en stootlijsten.

Standaard profielen en platen
Standaard profielen, ruime voorraad 
geanodiseerde profielen, afwerk-, sierlijsten 
en onderdelen, platen, insteekdoppen, 
systeemprofielen en onderdelen.

Onderdelen & accessoires
Rvs sluitingen en scharnieren, ramen 
hardglas, dakluiken, sloten, verlichting 
en aluminium roosters.

Maatwerk
Klantspecifieke profielen, schuif- en 
rolluiken, compleet geassembleerd, 
ramen op maat, zonwering.

Bewerkingen
Zagen, boren, soevereinen, frezen, ponsen 
en assembleren.

Bespaar tijd, verlaag de werkdruk en houd tijd 
over voor uw kerntaken.

Om onze klanten te ondersteunen bieden wij graag onze diensten 
aan. Eén van deze diensten is de bewerkingsmogelijkheden. De 
aanschaf en het onderhoud van machines is kostbaar en het vergt 
ervaring en kennis om deze veilig en juist te kunnen bedienen. 
Na bewerking verpakken wij de profielen stevig, desgewenst 
gebundeld of voorzien van een etiket. Dit alles om het verwerken 
van de profielen voor u zo eenvoudig mogelijk te maken.

In onze werkplaats staan verschillende bewerkingsmachines 
waarmee onze kundige collega’s u graag wat werk uit handen 
nemen. Denkt u hierbij aan:

Zagen • boren • soevereinen • frezen • ponsen

Om onze klanten nog verder te ontzorgen bieden wij daarnaast 
de mogelijkheid om systemen te assembleren. Dit varieert 
van compleet geassembleerde zijborden tot voorgemonteerde 
(brandweer)rolluiken en op maat gezaagde profielpakketten.

Productgroepen


