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merk

De naam ALHO staat voor Albert 
Holschbach, de stichter van ons be-
drijf. 

De bedrijfskleur van ALHO is woud-
groen (RAL 6029): de lievelings-
kleur van Albert Holschbach, en te-
gelijk een teken van verbondenheid 
met de landelijke, bosrijke regio 
waar ons bedrijf gevestigd is, in het 
noorden van de deelstaat Rhein-
land-Pfalz.

ALHO is een premiummerk dat 
staat voor topkwaliteit, zekerheid, 
vertrouwen en ervaring. 

Vaste kosten. Vaste termijnen. Kant-
en-klaar. 
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„ALHO onderscheidt zich door 
betrouwbaarheid, partnerschap 
en niet in de laatste plaats 
klantgerichtheid. Toen en nu.“ 

Albert Holschbach

Onze waarden zijn van gisteren, lét-
terlijk. En dat is goed. Want als mo-
dern familiebedrijf staan wij voor 
een faire, eerlijke en betrouwbare 
omgang met klanten, medewerkers 
en dienstverleners – ook nu, in deze 
steeds sneller wordende tijden. Door 
deze fundamentele waarden laten 
we ons elke dag leiden, al sinds het 
prille begin als modulebouwpionier. 

Welkom in 
de ruimtefabriek

verantwoordelijk

Tevreden klanten

Wij willen onze klanten zoveel 
mogelijk van dienst zijn. We ge-
ven ze deskundig en individueel 
advies. We zijn een betrouwba-
re partner. We overtuigen met 
onze service en dienstverlening. 
We verbinden ons ertoe de wet-
ten en regels te respecteren, en 
dragen elke dag zorg voor kwali-
teit en gezonde arbeidsomstan-
digheden. 

Deskundige medewerkers 

De voorbije decennia is ons fa-
miliebedrijf alleen maar gegro-
eid. We zijn ooit begonnen met 
vijf mensen, maar inmiddels 
geven meer dan 1.100 mede-
werkers het beste van zichzelf 
voor ALHO. We voelen ons 
verantwoordelijk voor hun wel-
bevinden; daardoor kunnen we 
aantrekkelijk zijn als werkgever 
en opleidingsbedrijf.

Betrouwbare partner

Onze leveranciers en onderaan-
nemers zien we als partners 
met wie we open en eerlijk 
communiceren. Samen met hen 
willen we onze manier van wer-
ken permanent ontwikkelen en 
verbeteren, zodat we nog meer 
kwaliteit en klantentevreden-
heid kunnen bieden. 

De medewerkers van de ochtendploeg en de bedrijfsleiding van de vestiging Friesenhagen
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werfketen voor in de bouw. Het duur-
de niet lang of die veroverden grote 
werven over heel de wereld.

In 1971 begonnen we met de pro-
ductie van gestandaardiseerde con-
tainerruimtes. Ook op bouwwerven 
werd steeds meer belang gehecht 
aan geluids- en warmte-isolatie. Met 
onze producten bewezen we dat mo-
biele containereenheden prima kon-
den samengaan met het toenemende 
verlangen naar comfort. 

Tegenwoordig worden container-
installaties binnen de ALHO-bedrij-
vengroep geproduceerd door onze 
zusteronderneming ProContain en 
verkocht en verhuurd door FAGSI.
Geleidelijk aan begonnen we ook 
permanente containerinstallaties te 
maken. De modulebouw won steeds 
meer terrein. 

Vandaag de dag is modulair bou-
wen minstens even kwalitatief en 

Thuis in 
systeembouw 

Het ALHO-bedrijfsterrein in 1967: wagenmakersatelier naast gezinswoning in vakwerkstijl

traditiebewust

duurzaam als conventioneel bou-
wen. ‘Module op module’ is net zo 
bestendig als ‘steen op steen’, maar 
veel sneller en flexibeler. Modulai-
re gebouwen vormen een duurzaam 
en slim alternatief voor gebouwen 
die met conventionele technieken tot 
stand komen.

Van maker van werfketen tot spe-
cialist modulebouw: wij zijn een van 
de pioniers van het bouwen in serie. 
Wat politiek, sectorverenigingen en 
opdrachtgevers nu aanprijzen als de 
toekomst van de bouw, is bij ons al 
meer dan 50 jaar dagelijkse realiteit.

Alles begon in 1967, in een beschei-
den atelier op het erf van een gezins-
woning in vakwerkstijl. Hier werden 
woon-, kantoor-, slaap- en sanitaire 
wagens gemaakt, evenals houten 
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Vom Pionier im seriellen Bauen zum Spezialisten für Modulbau. 
Die wichtigsten Meilensteine von ALHO.

Im Systembau
zuhause

De ALHO-ruimtefabriek in Friesenhagen nu

traditionellperformant

De ALHO-ruimtefabriek 
in cijfers

Sinds de oprichting van onze on-
derneming heeft de ALHO-ruimtefa-
briek meer dan 320.000 systeemeen-
heden geproduceerd. Omgerekend 
zijn dat 12.000 modules per jaar, of 
meer dan 200.000 vierkante meter 
bebouwde oppervlakte.

>1.100
Medewerkers in Europa 

331.650 m2
Totale productieoppervlakte 

200.000 m2
Bebouwde oppervlakte per jaar

15
Vestigingen

Met zowat 1.100 medewerkers, vijf 
productievestigingen in Duitsland, 
Frankrijk en Zwitserland, tien filialen 
in Duitsland en kantoren in België, 
Frankrijk, Luxemburg en Zwitser-
land horen we bij de marktleiders in 
onze sector. 

18.500 t
Staal (gemiddeld jaarlijks verbruik)

12.000
Modules per jaar

>50
Jaren ervaring 
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Voor onze medewerkers. Voor onze 
onderneming. Voor de samenleving. 
Als grote werkgever zetten wij ons 
in voor de mensen in onze regio en 
in onze andere vestigingsplaatsen. 
We adviseren, ondersteunen en ont-
wikkelen elk van onze medewerkers, 
zowel professioneel als persoonlijk. 
Alleen zo kunnen we hun individuele 
potentieel herkennen en stimuleren. 
We bieden onze medewerkers ook 
aantrekkelijke voordelen, zoals de 
mogelijkheid om een e-bike te leasen, 
een bonuskaart en personeelsevene-
menten.

Op ons kan 
je bouwen.

Gezondheidsmanagement 
binnen het bedrijf 

Onder de vlag ‘VitALHO’ nemen 
we permanent initiatieven om de 
gezondheid van onze medewerk-
ers te bevorderen. Zo bieden we 
jaarprogramma’s om gezonder te 
gaan leven, organiseren we ergo-
nomische controles, nemen we 
maatregelen voor betere arbeid-
somstandigheden en zetten we 
gezondheidsdagen op touw.

Opleiding en 
bijscholing 

Ieder jaar beginnen jonge men-
sen bij ons aan een commerciële, 
technische, IT- of marketingoplei-
ding. We kunnen alleen bouwen 
aan een succesvolle toekomst 
met medewerkers die bereid zijn 
te leren. Daarom ondersteunen 
we elk van hen individueel.

VITALHO
G E S U N D H E I T  M I T  S Y S T E M

Programma voor 
kaderleden 

Geselecteerde medewerkers 
krijgen een éénjarige opleiding 
tot ALHO-kaderlid. Daarin staan 
hun verdere ontwikkeling en de 
uitbreiding van hun persoonlijke 
horizon centraal. 

ALHO-stichting voor 
jongerenwelzijn 

Met onze stichting steunen we 
het Don Bosco Stiftungszentrum. 
Dat zet zich in voor jeugdwerk en 
opleidingen in binnen- en buiten-
land.

Enkele gezichten van medewerkers uit onze personeelscampagne

persoonlijk
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van staal. Vrijwel geen enkel mate-
riaal leent zich goed zo tot duurzaam 
bouwen. Doordat er zo weinig primai-
re grondstoffen nodig zijn, ontziet het 
de natuurlijke hulpbronnen en het 
milieu. 
Modulaire gebouwen zijn duurzaam 
gedurende hun volledige levenscyc-
lus. Doordat ze in serie geproduceerd 
worden, kunnen we exact berekenen 
hoeveel materialen ervoor nodig zijn 
en de natuurlijke hulpbronnen zo-
veel mogelijk ontzien. Zolang ze in 

Wij onderschrijven de waarden 
en principes van de Deutsche Ge-
sellschaft für nachhaltiges Bauen 
(DGNB), de Duitse instelling voor du-
urzaam bouwen. Als lid van de DGNB 
zetten we mee onze schouders onze 
het thema duurzaamheid in de bouw. 
Ons bouwsysteem werd bekroond 
met het gouden meervoudige DGNB-
certificaat, als bewijs voor onze duur-
zame manier van werken.
Onze modulaire bouwwijze is geba-
seerd op de onovertroffen kwaliteiten 

Duurzame gebouwen – 
voor de wereld van morgen

duurzaam

gebruik zijn, zorgen geoptimaliseer-
de energieconcepten en de inzet van 
duurzame energie ervoor dat de be-
drijfskosten laag blijven en het milieu 
wordt gespaard. 
En moeten modulaire gebouwen ge-
demonteerd worden, dan kunnen ze 
hergebruikt worden of een nieuwe 
functie krijgen. Alle gebruikte materi-
alen kunnen tot 100 % gerecyled wor-
den, zodat ze worden teruggebracht 
in de grondstoffenkringloop.

Ecologische kwaliteit

Staal is een regeneratieve grond-
stof met een gesloten kringloop. 
Het is tot 100 % recyclebaar, en 
garandeert zo een duurzaam ge-
bruik van de natuurlijke hulpbron-
nen.

Onze bouwoplossingen dragen bij aan een duurzamere omgang met grondstoffen

Ombouwen voor 
volgend gebruik                                                              

Schoon  
demonteren 

Gebruiken

Bouwen in 
de fabriek
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Industrieel bouwen zoals Mies van 
der Rohe het zag, met minder tijd en 
materiaal, is bij ons in de module-
bouw al 50 jaar realiteit. 

Wij streven ernaar producten te ont-
wikkelen, te maken en te leveren die 
milieuvriendelijk, energie-efficiënt en 
uitgesproken toekomstgericht zijn, en 
die onze klanten een investering op 
lange termijn bieden. 

„De toekomst van het bouwen 
ligt in automatisering en stand-
aardisering. Serieel produceren 
wordt straks onvermijdelijk in 
de bouwsector.“  

Albert Holschbach

toekomstgericht

Dankzij gestandaardiseerde termij-
nen en systematische, in een catalo-
gus opgelijste oplossingen kunnen 
we onze klanten reproduceerbare 
kwaliteit en uiterst rendabele gebou-
wenconcepten bieden. Met behulp 
van de nieuwste IFC-technieken kun-
nen draagstructuren en onderdelen 
digitaal worden weergegeven en van 
bij het begin optimaal gepland. Met 
het oog op ‘Iean management’ probe-
ren we alle processen steeds verder 
te standaardiseren en te optimalise-
ren.

De toekomst 
van het 
bouwen ...

Serieproductie in de ALHO-ruimtefabriek 
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Onze montageklare modules worden 
gefabriceerd in moderne productiehal-
len, beschut tegen weer en wind. Op 
de werf worden ze vervolgens op een 
schone en stille manier tot modulaire 
gebouwen gecombineerd. Van energie-
efficiënte kantoorpanden over duurza-
me schoolgebouwen tot veeleisende 
gezondheidsinfrastructuur en aantrek-
kelijke meerlagige woningen: wij pro-
duceren en bouwen modulaire systeem-
gebouwen volgens de specificaties van 
de opdrachtgever en leveren ze kant-en-
klaar af.

Gezondheid

· Ziekenhuizen
· Operatiekwartieren 
· Verzorgingstehuizen
· Laboratoria

Werk

· Kantoren en administratieve
 gebouwen 
· Kantines
· Sociale voorzieningen 

Opleiding

· Kleuterscholen en crèches 
· Scholen
· Gebouwen voor 
 hogescholen 
· Studentenrestaurants

Wonen

· Meerlagige woningbouw 
· Studentenhuizen
· Hotels

toekomstgericht

... is bij ALHO 
realiteit.

De montage van modules bij het arbeidsbureau van het Bundesagentur für Arbeit in Keulen
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De ALHO ondernemingsgroep is 
met meer dan 1.100 medewerkers in 
Europa succesvol gevestigd als ont-
werper, fabrikant en leverancier van 
hoogwaardige module- en systeem-
gebouwen.
ALHO Systeembouw maakt deel uit 
van de ALHO-bedrijvengroep, die ook 
de merken ProContain en FAGSI om-
vat. Of het nu gaat om veeleisende 
bouwprojecten in duurzame 3D-bouw 
te realiseren, tijdelijke ruimtebehoef-
ten op te lossen met modulaire ge-
bowen of robuuste systeemmodules 
te maken voor de verhuur: ALHO 
voorziet in al uw wensen. De gecom-
bineerde competentie en de gebun-

delde knowhow van onze bedrijveng-
roep komt ten goede aan alle merken 
- en dus ook aan onze klanten.

Thuis in systeembouw | www.alho-gruppe.com

O N D E R N E M I N G S G R O E P

gemeenschappelijk
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ALHO SYSTEMBAU GMBH 
Postfach 1151
D-51589 Morsbach
Tel. +49 2294 696-111
Fax +49 2294 696-277
info@alho.com
www.alho.com

ALHO SYSTEMBAU AG
Industriestrasse 8
CH-4809 Wikon
Tel. +41 62 746 8600
Fax +41 62 746 8610
info@alho.ch
www.alho.ch

ALHO SYSTEMBAU S.À R.L
4, Avenue des Hauts Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
Tel. +35 22 6175443
Fax +35 22 6573127
info@alho.lu
www.alho.lu

ALHO SYSTEEMBOUW 
Industriepark Zone 2
Interleuvenlaan 62 / b44
B-3001 Leuven
Tel. +32 16 397-838
Fax +32 16 397-840
info@alho.be
www.alho.be

Wiesbaden

Leuven

Esch-sur-Alzette

Stuttgart

München

Hamburg

Hannover

Krefeld
Dresden

Wikon

Morsbach

Paris

Produktionsstandort
Niederlassung
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Niederlassung
Productielocatie
Verkoopkantoor


