
complete support

Altac Coating Group

Vestiging Drachten
De Meerpaal 28
9206 AJ  Drachten
Tel. 0512 520 385
info@altaccoatinggroup.nl

Vestiging Aalsmeer
Turfstekerstraat 34
1431 GE  Aalsmeer
Tel. 0297 380 911
info@altaccoatinggroup.nl

www.altaccoatinggroup.nl
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Voor schadeherstelbedrijven en vrachtwagenspuiterijen zijn  
efficiënt werken en slim inkopen cruciaal. Wij helpen daarbij met 
uitstekende service en specialistische kennis die we graag met u 
delen. Vanuit onze expertise kunnen wij u helpen de beste eind
resultaten te bereiken en uw inkoop te optimaliseren. 

Familiebedrijf 
In 1978 richtten de families Alkema en Tacoma de VOF Handels
onderneming Altac op. Sindsdien heeft ons bedrijf zich ontwikkeld 
tot de huidige Altac Coating Group en werd het werkgebied groter. 
Maar ondanks alle ontwikkelingen en uitbreidingen, is de cultuur 
binnen familiebedrijf Altac nog hetzelfde: meedenken met de 
klant, persoonlijke service leveren en altijd vooruitstrevend zijn.

Complete support

Altac Coating Group biedt complete ondersteuning op alle 
fronten, zodat u zich kunt focussen op uw specialisme. 
Naast het leveren van producten trainen wij uw personeel, 
houden wij uw voorraad op peil en zorgen we ervoor dat 
uw verbruik optimaal is. .  
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Totaalleverancier 
Het complete pakket voor de schadehersteller

Altac Coating Group Automotive heeft meer dan 15.000 
artikelen op voorraad en is dé totaalleverancier voor het 
professionele schadeherstelbedrijf. 

Uitsluitend 
topmerken

Altac Coating Group is  
onder andere leverancier  

van de merken:
3M

Axalta
CAP

Colad
ColorMatic

DeVilbiss
EMM

Feyco Treffert
Finixa

Hamach
Mirka 
Motip

Nexa Autocolor
Octoral

PPG
Rupes

Sata
Selemix System

Sherwin Williams 
Sigma Coatings

Teknos

Wij leveren paint, procesgerelateerde nonpaint, aanverwante 
artikelen, filters en alle equipment zoals hefbruggen en lasappa
ratuur. Daarnaast denkt onze afdeling Innovations met u mee 
over manieren om efficiënter te werken en kosten te besparen. 

Verder ontzorgen wij u ook op het gebied van uw spuitcabine.  
Wij meten uw cabine(s) op, noteren de status en zorgen ervoor 
dat uw filters in perfecte staat zijn, zodat het spuitresultaat altijd 
optimaal is. De status van uw cabine is eenvoudig te controleren 
in onze Altac Intelligence app. Daarnaast kunt u uw cabine opnemen 
in ons 1 2 3 serviceprogramma, zodat u zich niet zelf hoeft te 
bekommeren om schoonmaak en onderhoud. 
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Snel schakelen 
Dankzij een fijnmazig distributienetwerk garanderen wij een snelle 
en goede levering. We hebben meerdere locaties waar vrijwel 
alles op voorraad is en van waaruit we u snel kunnen voorzien van 
uw middelen en materialen. 

Totaalpakket en eerlijk advies 
Onze nieuw ontwikkelde Altac Intelligence systemen helpen u bij 
het meten van uw verbruik en dat te vergelijken met branche
cijfers. Op basis van uw verbruik krijgt u van ons een advies  
en kunt u eenvoudig bijhouden of uw verbruik geen extreme 
excessen bevat. Het verbruik en advies zijn tot op productniveau 
te bekijken.

OEM Equipment
De toenemende complexiteit van het voertuig vraagt om 
OEMequipement, onze nauwe samenwerking met fabrikanten 
zorgt ervoor dat u beschikt over de juiste apparatuur om  
volgens de normen voor kwalitatief en veilig schadeherstel te  
werken. Naast het leveren van equipment trainen wij ook uw  
personeel om veilig en vakkundig te werk te gaan.

Altac 1-2-3 Service

Ons doel is uw schadewerkplaats 
te optimaliseren. Het is essentieel 
dat u altijd kunt vertrouwen op uw 
equipment en daarin ondersteu-
nen wij u waar we maar kunnen. 
Onze servicemedewerkers nemen 
al uw equipment op in het 1-2-3 
Service-systeem en houden bij 
wanneer een apparaat gekeurd 
moet worden. Samen met u wordt 
daarvoor een geschikt moment 
gepland. In ons online portal kunt 
u eenvoudig al uw apparatuur 
bekijken en de status ervan oproe-
pen. Behalve uw werk-equipment 
kunt u ook uw complete werkplaats 
door ons laten onderhouden. Wij 
zorgen dan bijvoorbeeld voor uw 
airco, verwarming en spuitcabine.
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Expertise 
De markt en technologie zijn continu in beweging. We 
volgen alle veranderingen op de voet en staan voor 
u klaar met advies op gebieden als milieu, Arbo, 
werkplaatsuitrusting en spuittechnieken. Daarnaast 
bieden we diverse trainingen aan, zowel individueel 
als in groepsverband. 

ADAS
Daarnaast volgen we innovaties op de voet door 
onze persoonlijke relatie met fabrikanten, belangen
organisaties en schadebedrijven. Steeds meer auto’s 
beschikken over geavanceerde rijhulpsystemen  
die bestuurders helpen veiliger te rijden. Nieuwe 
technieken volgen elkaar hierbij in steeds hoger 
tempo op. Wij stomen u klaar voor ADAS en leveren  
u naast alle OEM equipment ook alle kennis en  
trainingen die daarbij horen.

Altac Academy 
Kennis bijtanken met trainingen en cursussen

Wij zijn supporter van uw bedrijf. Door middel van ons ruime assortiment, 1-2-3 service 
en profit concept, Altac Intelligence en onze Altac Academy ontzorgen wij u.

Mobiele brigade
Ook ondersteunen wij u in uw werkplaats. Heeft u 
een specialistische of complexe klus maar niet het 
juiste equipment of personeel in dienst, dan is onze 
mobiele brigade een uitkomst. Een vakman met 
apparatuur komt naar uw werkplaats om de klus te 
klaren.

OEM repareren 
Ons OEM programma is ontwikkeld om u in staat te 
stellen te repareren zoals de fabrikant dat bedoeld 
heeft. In dit programma geven wij u advies over het 
pakket dat u nodig heeft om OEM gecertificeerd  
te worden voor een bepaald merk en krijgt u hier 
trainingen over. Onze gespecialiseerde OEM  
afdeling begeleidt u in dit proces zodat u zich kunt 
onderscheiden op gebied van kwaliteit, veiligheid en 
vakkundigheid.
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Altac Intelligence app
Onze Intelligence app is een krachtige en veelzijdige tool die uw bedrijfs
voering efficiënter en gemakkelijker maakt en waarmee wij u ontzorgen.

Functies zijn onder andere: 
• Bestellen
• Voorspellen
• Informeren
• Inplannen
• Inzicht geven
• Oproepen 
• En meer …

Altac Intelligence  

Onze afdeling Intelligence denkt met u mee. Op basis van klant-
vragen en gegevens over uw gebruik zijn slimme zelflerende 
algoritmes ontwikkeld die voor u aan het werk gaan.
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Inzicht in verbruik en kosten 
1-2-3 Profit: beheersbare bedrijfskosten en optimaal rendement

Efficiënter werken bespaart kosten. Met dat als uitgangspunt hebben wij een concept  
ontwikkeld waarmee u uw bedrijfsprocessen en voorraden kunt optimaliseren. Het resultaat: 
beheersbare bedrijfskosten en optimaal rendement. 1-2-3 Profit verzekert u van de juiste 
mix aan materialen en geeft inzicht in verbruik, zodat u zich niet meer bezig hoeft te houden 
met voorraadbeheer. De drie pijlers van het 1-2-3 Profit concept:

1.   Pakketoptimalisatie 
   Bespaar op kosten door slimme keuzes te 

maken met onze adviseurs.

2.  Procesmonitoring met  
verbruiksmonitor 

   Krachtige algoritmes van onze verbruiksmonitor 
geven een beter inzicht in uw verbruik. Onze 
adviseurs kijken samen met u waarop u kunt 
besparen. U kunt uw verbruik vergelijken met 
de branche of meerder vestigingen. 

   Excessen zijn meteen zichtbaar. Bij grote afwij
kingen kunt u daar samen met onze adviseur 
snel op inspelen. Zo voorkomt u verspilling

3.  Fullservice magazijnbeheer 
   Altac Coating Group houdt uw voorraad op 

peil, 24/7. Via de Altac Intelligence app geeft u 
eenvoudig bestellingen door, die desgewenst 
door onze bezorger worden ingeruimd.
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Altac Coating Group is niet alleen uw leverancier, maar ook  
uw supporter en partner. Met ons bent u uw branchegenoten  
altijd een stap voor. Wij houden u op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen en trends in de markt en organiseren trainings
sessies, masterclasses en events om u helemaal up to date te hou
den.

Uw doel is ons doel: perfecte resultaten en tevreden klanten. Van
uit die betrokkenheid onderzoeken wij altijd of we het u nog 
gemakkelijker kunnen maken en u kunnen helpen uw werk nóg 
beter te doen.

Altac Innovations 
Onze afdeling Innovations ontwikkelt manieren om sneller, 
efficiënter en kostenbesparend te werken. Bijvoorbeeld 
door processen te automatiseren, samen met gerenom-
meerde merken nieuwe producten te ontwikkelen of uw 
werkplaats slimmer in te richten.

 


