
PRODUCTEN EN DIENSTEN
ALLROUND METAALBEWERKING

Allround metaalbewerkingsbedrijf Jeldi B.V. is trots op het feit dat we alles
onder één dak hebben. Dit biedt grote voordelen voor onze klanten,

want wij regelen het hele traject van A tot Z. Naast onze expertise op gebied van
metaalbewerking is Jeldi B.V. vernieuwend in het ontwikkelen van producten.

Daarnaast bieden wij extra service en diensten aan, zoals bijvoorbeeld het nabehandelen,
opslaan én transporteren van uw producten.
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• ZONWERING 
Met ruim 50 jaar ervaring is onze dochteronder-
neming Zonwering Madopron B.V. zeer gespecia-
liseerd in het maken en vervaardigen van diverse 
zonweringproducten en -onderdelen.

Dat maakt Zonwering Madopron B.V. tot een be-
trouwbare partner als het gaat om het leveren van 
onder andere kopschotten, vooreindjes, armen en 
kapsteunen en markiesonderdelen. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt 
u te allen tijde contact met ons opnemen of kijk op 
onze website www.zonweringmadopron.nl.

• OPSLAG EN TRANSPORT 
Of het nu gaat om lengte,- en/of plaatmate-
riaal, Jeldi B.V. kan metaal bewerken en (in 
overleg) voor de klant opslaan. 

Wij bieden deze extra service, zodat de klant op af-
roep kan bestellen en wij het product sneller kunnen 
leveren. Tevens hebben wij afspraken met enkele 
transportbedrijven, waardoor wij ook het transport 
van uw producten snel kunnen regelen. 

VOORDELEN
• Protobouw
• Verzorgen van nabehandeling producten
• Voorraad opslaan en op afroep beschikbaar
• Snelle levertijd
• Gespecialiseerd in vervaardigen zonweringproducten

• PROTOBOUW 
Jeldi B.V. is úw partner in productontwik-
keling. Wij denken graag met u mee in het 
ontwerpen van prototypes en werken deze 
uit in ons 3D tekenpakket. 

Het is ook mogelijk om, door de klant ontworpen 
aluminium profielen, via ons te laten extruderen. 
Wij bieden de klant onze specialistische kennis als 
ontwikkelaar van onderdelen. Ook kunnen wij als 
uitvoerder van door u gemaakte ontwerpen, en als 
bouwer van prototypes, een product gereed maken 
voor een presentatie of productie.

• NABEHANDELING PRODUCTEN 
Wij nemen graag het werk voor u uit han-
den. Wij hebben alle kennis en kunde in 
huis en staan voor een uitstekende en snel-
le service.  

Dankzij onze nauwe contacten met nabijgelegen 
bedrijven, die gespecialiseerd zijn in o.a. verzinken, 
anodiseren en poedercoaten, kunnen wij ook de na-
behandeling van producten voor u verzorgen. 

Dit resulteert in een snellere levertijd en een bespa-
ring op eventuele extra transportkosten.

PR
OD

UC
TE

N 
EN

 D
IEN

ST
EN

Jeldi B.V. • De Run 5116a • 5503 LV Veldhoven   WWW.JELDI.NL
         +31(0)40 22 33 022


