Adrem,
vast en
zeker

Ruim twee jaar geleden speelde Tegelenaar
Michiel Ewals met de gedachte zijn
werkzame leven een andere draai te
geven. De ondernemer, hands-on man in
de voertuigtechniek, reageerde alert toen
Adrem, een familiebedrijf in poort- en
frasteringsprojecten, op de markt kwam.
De midden veertiger nam het Sevenumse
bedrijf met personeel over en ging per
1 januari 2020 aan de slag.
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“Veiligheid en geborgenheid.
Dat kunnen wij bieden. En meer”
echnisch goed onderlegd, handig met werktuig en het
ondernemerschap in zijn genen, daarmee stond de poort
naar de wereld immers open. Ondernemen is ondernemen, of dat nu in de voertuigtechniek is of in poorten
en hekwerken. De link naar de Rolling Stones, toen Mick Jagger en
Keith Richards in 1965, gezeten op een afrastering ‘Sittin’ on a fence’
schreven en zich afvroegen hoe verder met hun leven, ligt voor de
hand. Nooit op single uitgebracht maar wel een van hun wereldhits.

Het aandachtsgebied en de afzetmarkt waarop Michiel Ewals is gefocust, bestaat vooralsnog uit een cirkel van pakweg een auto-uurtje
rond Sevenum. “Met dien verstande dat ons Duits bedrijf, Adrem
GmbH, waarmee we voornamelijk op de zakelijke markt actief zijn,
verder uitdijt. We ervaren regelmatig dat onze afnemers, hier en aan
gene zijde van de grens, zo tevreden zijn dat ze gemakkelijk de extra
kosten die in afstand zitten, op de koop toenemen.”

Handwerk op maat

Over de grens bestaat de klandizie voornamelijk uit bedrijven;
de activiteiten in Nederland, waar ook de particuliere markt een
wezenlijk onderdeel vormt, zijn meer verdeeld: zakelijk, overheid
en particulier. “Privé neemt de behoefte aan hekwerken en poorten
enorm toe. Het moet hoog genoeg en dicht zijn. Het zal waarschijnlijk met de individualisering in de maatschappij te maken
hebben. De particulier wil veiligheid en geborgenheid. Dat kunnen
wij bieden. En meer. Naast functionaliteit bijvoorbeeld esthetiek;
een fraai aanzicht is immers je visitekaartje. Custom-made designpoorten en handwerk op maat.”
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Veiligheid
“Een goede relatie met de klant is ons uitgangspunt. Je hebt het
immers ook over zijn of haar veiligheid of hun gevoel van veiligheid. Dat is zeer persoonlijk. Samen overleggen, goed luisteren
en vertalen naar oplossingen. Onze gespecialiseerde en best
geëquipeerde toeleveranciers vullen onze wensen in en de Adremmonteurs adviseren, plaatsen en zorgen voor de beste service.
Periodiek onderhoud met name waar het de geautomatiseerde
poorten betreft, is essentieel voor levensduur en gebruiksgemak.
Onze medewerkers maken vaak het verschil. Een hekwerk is zo
goed als de monteur die het plaatst; de gebruiksvriendelijkheid is
afhankelijk van die plaatsing.”

Traditie, kwaliteit en oplossingsgerichtheid

Een op traditioneel vakmanschap gestoelde onderneming is
uitgegroeid tot een hedendaags bedrijf. Met een branchefrisse
kijk op nieuwe ontwikkelingen waarbij respect voor traditie altijd
een wezenlijke factor blijft. Een erkend leerbedrijf waar seniormonteurs graag en goed de begeleiding en opleiding van jonge
collega’s ter hand nemen.

Adrem is een eigentijdse leverancier van maatwerk die inzet op de
synergie tussen ondernemer, klant en medewerker. Een poort- en
hekwerkonderneming op basis van toegankelijkheid - in dit geval
geen contradictie – kwaliteit en oplossingsgerichtheid.
www.adrem-eu.com
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