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Het zijn een aantal kenmerken van technische 

groothandel De jong & Roos B.V. Sinds 1929 zijn  

wij dé partner voor bouwbedrijven, aannemers, 

projectontwikkelaars, installateurs, hoveniers,  

timmerindustrie en architecten. Vanuit onze  

vestigingen in Schagen en Almere beleveren wij 

onze klanten door heel Nederland. 

Naast een uitgebreid en actueel productenpro-

gramma, bieden wij unieke (maatwerk)diensten 

voor prachtige totaalconcepten. In alles wat wij 

doen staat een goede samenwerking met onze 

klanten centraal. Dat betekent dat wij niet alleen 

op een traditionele manier werken, maar bereid  

zijn om ver te gaan in de wensen van onze  

opdrachtgevers.

Wij beschikken over alle benodigde kennis en 

ervaring om een bouwproject te begeleiden van 

bouwtekening tot oplevering. Dat betekent ook 

dat wij onze klanten zoveel mogelijk werk uit 

handen nemen, zodat zij zich volledig kunnen 

richten op hun eigen taken. Onze deskundige  

adviseurs zijn gespecialiseerd in deuren en 

hang- en sluitwerk, ventilatietechniek en  

artikelen speciaal bestemd voor de timmer- 

industrie. Zij dragen met veel enthousiasme bij 

aan een zo efficiënt mogelijk verloop van het 

bouwproces en, daarmee samenhangend, aan het verminderen 

van de kosten voor alle partijen. Hierdoor zijn we in staat tot 

het leveren van een totaalconcept: deuren, hang- en sluitwerk 

inclusief afhangen en monteren en ventilatietechniek compleet 

met montage. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen in de markt 

op de voet en staan we open voor nieuwe manieren om onze 

dienstverlening verder uit te breiden en zo kansen te creëren voor 

onze afnemers.
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Wij zijn 
De Jong & Roos
Wij zijn een sterk groeiende, vooruitstrevende en dynamische groothandel. Ijzersterke (bouw)producten, 

een breed en volledig assortiment, advies én productie op maat met unieke totaalconcepten.

“  Onze deskundige adviseurs  
zijn gespecialiseerd in deuren 
en hang- en sluitwerk inclusief 
montage, ventilatietechniek en 
artikelen bestemd voor de tim-
merindustrie..“
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Daarnaast is een team van deskundigen beschikbaar om telefoni-

sche bestellingen aan te nemen en eventuele vragen te beantwoor-

den. Bestellingen die vóór 16.30 uur bij ons binnen zijn, worden de 

volgende werkdag op de afgesproken locatie bezorgd.

Wij beschikken over eigen vervoer en chauffeurs, die de aflever- 

ingen in noord-, west en midden-Nederland verzorgen. Zij kennen 

de klant en zijn op de hoogte van specifieke afspraken en wensen. 

Steeds vaker vinden ook klanten elders uit Nederland ons en dan 

maken we gebruik van gerenommeerde externe vervoerders. 

Onze beide vestigingen - in Schagen en Almere - hebben een 

showroom én een winkel, wat u elke werkdag kunt bezoeken.  

Hier kan zowel de zakelijke als de particuliere klant terecht.

Aankopen vanuit de winkel kunnen uiteraard direct worden  

meegenomen. Wij voeren zowel A-merken, als kwalitatief 

goede alternatieven, zodat we ieder marktsegment bedienen.

We zijn aangesloten bij een grote inkooporganisatie. Door de 

schaalgrootte op inkoopgebied, kunnen wij, onder meer voor de 

artikelen onder eigen label, tegen zeer scherpe prijzen leveren.
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• Ankerwerk
• (Persoonlijke) beschermingsmiddelen
• Bevestigingsmaterialen
• Bouwbeslag
• Bouwmaterialen
• Kitten en lijmen
• Deuren
• Elektra
• Handgereedschap
• Hang- en sluitwerk
• Sluitsystemen en toegangscontrolesystemen
• Dakramen
• Postkasten
• Garagedeuren
• Ventilatieroosters- en systemen
• Draaikiep- en hefschuifbeslag
• Hardglazen val, draai- en klepramen
• Huishoudartikelen
• IJzerwaren
• Installatietechniek
• Machines en apparaten
• Profielen
• Tuingereedschap
• Verspanend gereedschap

De Jong & Roos compleet 
Ons volledige assortiment 
omvat de volgende 
productgroepen:

Bestelgemak
Bij De Jong & Roos begrijpen we dat een snelle levering essentieel is voor de voortgang van het bouwproces. We spelen hierop in met 

een uitgebreid assortiment en goed voorraadbeheer. Bestellen kan makkelijk via de gebruiksvriendelijke webshop. Deze geeft uitgebrei-

de productinformatie en de actuele voorraad van een product weer. 

“ Onze beide vestigingen - in  
Schagen en Almere - hebben 
een showroom én een winkel, 
wat u elke werkdag kunt  
bezoeken.” 
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kunnen desgewenst worden voorzien van (gemonteerd) hang- en 

sluitwerk. De deuren voldoen aan de hoogste eisen van veiligheid, 

zoals brand- geluid- en inbraakwerendheid. De producten kunnen 

geleverd worden met KOMO- en FSC certificaat. Voor een optimaal 

resultaat verzorgen wij graag het hele traject: van het uitwerken  

van bestekken en tekeningen tot en met het plaatsen van de deuren. 

Uiteraard wordt het digitaal inmeten, monteren en afhangen ge-

daan door ervaren vakmensen. De deuren worden zoveel mogelijk 

prefab aangeleverd en geplaatst. Samen met onze begeleiding heeft 

dit een gunstig effect op de bouwtijd en worden faalkosten tot een 

minimum beperkt. We leveren en monteren op afroep en het liefst 

in een zo laat mogelijk stadium van het bouwproces. Dit maakt de 

kans op beschadiging kleiner én zorgt ervoor dat opslagruimte of 

opslag in de woningen niet meer noodzakelijk is.

Ventilatie

Een mooie aanvulling op het toch al uitgebreide assortiment zijn 

onze ventilatieroosters- en systemen en lamellenwanden. Om een 

gezonde binnenluchtkwaliteit te garanderen is ventileren met verse 

lucht de beste strategie. Wij bieden hiervoor een volledig gamma 

luchttoevoerroosters en ventilatiesystemen aan. In tegenstelling tot 

openstaande ramen zijn deze roosters energiezuinig, inbraakveilig, 

vrij van regeninslag en insectenwerend. Of het nu gaat om  

basisventilatie, intensieve ventilatie, geluidsbeheersing of klimaat- 

beheersing: De Jong & Roos biedt op natuurlijke en energiezui-

nige wijze een functionele en esthetische oplossing. Uniek is de 

mogelijkheid om u of uw bedrijf geheel te ontzorgen. Wij leveren 

zowel natuurlijke ventilatieroosters alsmede mechanische ventila-

tiesystemen en verzorgen naast het leveren tevens het monteren 

en in-bedrijf-stellen hiervan. Muur- en raamroosters verenigen 

intensieve ventilatie met een aanzienlijke esthetische meerwaarde. 

Lamellenwandsystemen zijn ontworpen om intensief te ventileren 

of als fraaie gevelafwerking.

Timmerindustrie, draaikiep en hefschuifbeslag

Eén van onze specialismen is het leveren van producten voor de 

timmerindustrie. Enkele en dubbele deuren, draaivalramen en 

hefschuifbeslag kunnen door ons worden voorzien van beslag wat 

aan alle hoogwaardige eisen voldoet die door de verwerker wordt 

gesteld. Ons assortiment onderscheidt zich vooral op het gebied 

van gebruiksgemak en snelheid van verwerking. Ook leveren wij  

al jaren het hoogwaardige kwaliteitsbeslag van MACO. Dit is een 

volledig verdekt liggend beslag met een mooie uitstraling voor  

houten en kunststof kozijnen, dat ondanks de vele voordelen  

geen extra tijd in beslag neemt bij productie en montage ervan.

Op een proactieve manier helpen zij aannemers op hun ‘zoek-

tocht’naar optimale oplossingen voor projecten in de utiliteits- en 

woningbouw. Ieder project, en iedere opdrachtgever, heeft een vast 

team van contactpersonen en aanspreekpunten binnen ons bedrijf: 

de projectbegeleider, binnendienstmedewerker en buitendienst-

medewerker. Mede door ons moderne automatiseringssysteem 

kunnen wij ook de administratieve, financiële en logistieke kant van 

een project monitoren. Wij kunnen op ieder gewenst moment in 

een bouwproject, inzichtelijk maken wat er is geleverd. Dit is met 

name voor de bewaking van stelposten van grote toegevoegde 

waarde. Alles wat we doen draait om maatwerk. Bij vragen die op 

afstand niet te beantwoorden zijn, gaan we ter plaatse de situatie 

beoordelen. Hierbij vragen we desgewenst de hulp van de leveran-

cier in om tot een optimaal eindresultaat te komen. 

De projectbegeleiders, vertegenwoordigers, en verkopers binnen-

dienst zijn op de hoogte van de complexe regelgeving voor brand 

en vluchtsituaties en zijn vertrouwd met de bijbehorende veilig-

heidsnormeringen. 

We zijn volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 

op het gebied van toegangscontrole. Elke sector stelt zijn eigen 

specifieke eisen aan veiligheidssystemen, toegangscontroles en de 

integratie van bijkomende systemen, zoals deurcommunicatie. Digi-

tale sluit- en toegangscontrolesystemen zijn het veilige en voordeli-

ge alternatief en zijn zeer geschikt voor scholen, kantoorgebouwen, 

ziekenhuizen, appartementen en winkels.

Totaalconcept deuren

Het inmeten en afhangen van deuren is een vak apart.

De Jong & Roos levert een totaalconcept: advies, begeleiding, 

inmeten, leveren en afhangen van deuren. Wij leveren lakdeuren, 

fineer- en gegronde deuren maar ook HPL deuren. De deuren 

Uw specialist 
In deuren, hang- en sluitwerk, ventilatietechniek en de timmerindustrie

Bij de keuze van hang- en sluitwerk komt veel kijken. De Jong & Roos heeft projectbegeleiders, die kennis hebben van alle facetten van 

het hang- en sluitwerk en afnemers bij de keuze én tijdens het bouwproject begeleiden. Zij nemen, met veel enthousiasme, grote en 

kleine projecten onder hun hoede.
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Het doel is om gezamenlijk zo veel mogelijk waarde te creëren, zo 

weinig mogelijk verspilling te hebben en de kosten voor alle partijen 

te verminderen. Dat samenwerking leidt tot een grotere winst voor 

alle deelnemende partijen, vormt in feite de fundamentele basis van 

ketenintegratie.

Onze interne organisatie is goed geregeld en we hebben een modern 

automatiseringssysteem. Door dit systeem zijn we in staat de gehele 

berichtenstroom (prijslijst, bestelling, orderbevestiging, pakbon 

en factuur) elektronisch met u uit te wisselen.

Samenwerken loont
De Jong & Roos is een groot voorstander van samenwerken in de bouw en ketenintegratie. Ketenintegratie is een vorm van samenwer-

king tussen meerdere organisaties in het bouwproces, waarbij er sprake is van een voortdurende informatie uitwisseling tussen  

de partners in de keten zodat de activiteiten in de keten voor alle partijen geoptimaliseerd worden. 

“ Dat samenwerking leidt tot  
een grotere winst voor alle deel-
nemende partijen, vormt in feite  
de fundamentele basis van  
ketenintegratie.” 
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We vinden het belangrijk dat de webshop gebruiksvriendelijk en 

responsive is. De gemaakte prijsafspraken zijn gekoppeld aan het 

persoonlijke account en er kan een lijst met favorieten worden sa-

mengesteld. Naast onze algemene webshop, zijn er voor specifieke 

producten of diensten, zoals ventilatieroosters, eigen webshops.

Dit zorgt voor overzicht.

Van oudsher blijven we klanten binden door onze persoonlijke 

benadering, de uitgebreide service, unieke totaalconcepten en 

scherpe prijzen. Omdat wij de ontwikkelingen in de bouwsector 

op de voet volgen of zelf initiatieven nemen, zijn we vaak koploper 

op het gebied van innovaties. Duurzaamheid verliezen we niet uit 

het oog en ook digitale oplossingen , zoals Domotica, hebben onze 

nadrukkelijke aandacht. Ook intern blijven we kritisch kijken naar 

de processen en de automatisering. We vinden het niet alleen be-

langrijk om onze klanten nieuwe kansen te bieden, maar stimuleren 

ook de ontwikkeling van onze medewerkers.

Wij zijn klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst
De Jong & Roos staat op alle fronten als een huis. We hebben een goed team van vakkundige medewerkers en ook logistiek hebben 

we het goed voor elkaar. De webshop is altijd actueel, wordt goed onderhouden en regelmatig aangepast aan nieuwe toepassingen of 

ontwikkelingen.
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