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Met Huygmetaal Montagesystemen 
is rendement verzekerd.
Voor technisch installateurs is Huygmetaal Montagesystemen 

(HM) een vertrouwde naam. Met meer dan 50 jaar ervaring, 

levert ons bedrijf een breed assortiment montagesystemen en 

gereedschappen voor gebruik in woningbouw, utiliteit en 

industrie. Bij verkoop en verhuur helpen wij onze klanten graag 

in het maken van de juiste keuze. Ook bij onderhoud, reparatie 

en keuringen stellen wij ons op als deskundig partner. Wij leveren 

punctueel en gaan als dat nodig is voor u net wat verder. Onze 

medewerkers begrijpen namelijk wat u van ons verwacht. 

Rendement verzekerd.

Mefa montagesystemen voor sanitair, 
cv, koeling, sprinkler en lucht.
Huygmetaal Montagesystemen is partner van Mefa, de Duitse 

fabrikant van hoge kwaliteit systemen voor lichte en zware 

toepassingen. Wij leveren deze systemen desgewenst in 

prefab waarmee u aanzienlijk op montagetijd bespaart. 

Onderdeel van ons aanbod is Mefa CENTUM®, het traploos 

verstelbare montage-railsysteem voor zware toepassingen. 

Het bestaat uit een minimum aantal onderdelen en is door 

het unieke verbindingssysteem snel en eenvoudig op te 

bouwen. In onze vestiging in Almere houden wij een 

compleet assortiment van Mefa op voorraad voor snelle 

levering door heel Nederland. 

Persgereedschap van Novopress, 
Geberit en Roller
Persfittingen hebben een korte montagetijd en een schone, 

veilige montage. De keuze van het juiste persgereedschap is 

echter niet altijd eenvoudig. Door de combinatie van verkoop, 

verhuur, onderhoud en reparatie kennen wij persgereedschap 

van Novopress, Geberit en Roller als geen ander. Die kennis 

gebruiken wij graag voor een deskundig advies.



Ons doel: u optimaal aan het werk!
Huygmetaal Montagesystemen is een zelfstandig Nederlands bedrijf. In 

onze activiteiten laten we ons niet afleiden door andere belangen: de 

klant staat centraal. Het spreekt vanzelf dat we ISO 9001 gecertificeerd 

zijn. In gewoon Hollands betekent dit: doen wat we zeggen, afspraken 

nakomen. Wij begrijpen namelijk dat u onze materialen en gereedschappen 

op het juiste moment nodig hebt. Als het moet, doen we dan ook graag net 

iets meer. 

Algemeen directeur, Kees van Doorn.

Huren van gereedschap?
Wij hebben een uitgebreid assortiment gereedschap beschikbaar voor de verhuur. Handig wanneer 

een machine in onderhoud is of u tijdelijk extra capaciteit nodig hebt. Dit gereedschap is geschikt 

voor perssystemen van Geberit Mapress en Mepla, VSH, en andere systeemaanbieders. Daarnaast 

verhuren wij afkort-, ontbraam-, draadsnij- en rolgroefmachines.

Alles onder één dak!
Persmachines, persbekken en adapters slijten in het gebruik. Regel-

matig onderhoud is daarom van groot belang. Als u uw Novopress en 

Geberit gereedschap jaarlijks bij ons laat onderhouden, profiteert u 

van een verlengde garantieperiode. HM is het officiële service- en 

reparatiecentrum voor Novopress en Geberit persgereedschap. Ook 

voor service en reparatiewerkzaamheden aan Roller producten 

beschikken wij over de juiste testapparatuur en gereedschappen. 

Wij keuren en certificeren desgewenst uw gereedschap volgens de 

NEN3140-normen. 

Inrichting van werkplaatsen.
Huygmetaal Montagesystemen heeft al ruim 40 jaar ervaring met 

verkoop en onderhoud van elektrisch gereedschap en machines. 

Hiernaast zijn wij ook een specialist in het inrichten van uw werk-

plaats. We verzorgen complete montage- en assemblage- lijnen in 

werkplaatsen, maar ook mobiele werkplaatsen in de vorm van 

containers. Maatwerk voor toepassingen in veeleisende 

omstandigheden is dan ook geen probleem voor Huygmetaal 

Montagesystemen. 

Technisch directeur, Jan Berkulo.
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