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forward.
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Leading
forward.
Iedereen kent ze; straatnaamborden,
fietswegwijzers en de grote blauwe bewegwijzering
boven snelwegen. Ze zijn onderdeel van de
openbare ruimte en niet meer weg te denken
uit ons dagelijks leven. AGMI Traffic & Lighting
levert bewegwijzering, draagconstructies,
elektroproducten en tunnelveiligheidsproducten
die bijdragen aan veilige oplossingen voor
infrastructurele vraagstukken. Maar wat maakt
AGMI Traffic & Lighting zo speciaal?
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Over AGMI Traffic & Lighting

Leading forward
in traffic solutions
AGMI Traffic & Lighting is een toonaangevende
autoriteit op het gebied van bebording,
bewegwijzering, draagconstructies en
tunnelveiligheidsproducten. Al 70 jaar lang is het
onze ambitie om voorop te lopen in duurzaamheid,
kwaliteit en veiligheid. Onze expertise stelt ons in
staat om inventieve oplossingen te leveren waarbij
we uitsluitend bewezen technologieën toepassen in
onze producten en productieprocessen.

Slimme eindproducten

Belangrijkste schakel

We lopen graag voorop als het

Alle medewerkers bij AGMI Traffic &

gaat om nieuwe ontwikkelingen

Lighting zijn een onmisbare schakel in

en bestempelen onszelf daarom

het productieproces en wij beschouwen

als inventief. Inventiviteit ziet u

elk aspect in de organisatie als een

terug in ons streven om bestaande

essentieel onderdeel om hoogwaardige

en bewezen technologieën om te

kwaliteit te garanderen. Dat houdt ons

modelleren naar een slim eindproduct.

alert en brengt ons steeds weer verder

Zo introduceerden wij nieuwe blauwe

in de drive om continu vooruit te kijken

bewegwijzering van aluminium,

en elke dag te verbeteren.

waren we samen met de ANWB
de eerste in Nederland met LED

Processen en borgen

verlichting, hebben we ons assortiment

• Werkinstructies

uitgebreid met aluminium portalen

• Automatisering (ERP)

De verkeerswereld verandert continu met nieuwe oplossingen

en zijn we op dit moment marktleider

• Standaardisatie van processen en

voor visuele informatiesystemen en dynamische bewegwijzering.

in tunnelveiligheidsproducten.

Inspelen op ontwikkelingen

producten

In het DNA van AGMI Traffic & Lighting zijn flexibiliteit, kennis en
expertise stevig verankerd, zodat we steeds snel en gemakkelijk
kunnen anticiperen op de veranderende behoeften van de markt.

“Onze bewezen expertise stelt ons in staat
om inventieve oplossingen te leveren.”
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Projectmanagement en productie onder één dak

Leading forward
in expertise
Projectmanagement

om het gewenste projectresultaat te behalen. Waar mogelijk

Onze vakgedreven projectmanagers staan bekend om

denken ze met u mee over oplossingen en toepassingen die

hun productexpertise. Ze weten precies aan welke

zorgen voor het optimale resultaat.

wettelijke richtlijnen onze producten moeten voldoen en
ontzorgen u op het gebied van sterkteberekeningen,

Engineering

technische vragen, vergunningen en een compleet

Onze engineers ontwerpen, berekenen en

opleverdossier.

toetsen op de wettelijke normering en
regelgeving.

“Onze projectmanagers ontzorgen
en ondersteunen u bij elke stap
in het proces om het gewenste
projectresultaat te behalen.“

Productie
We voeren onze productieprocessen
volledig volgens de geldende wet- en
regelgeving (CE, NEN-EN-ISO 9001,
NEN-EN 1090-3 en VCA**) uit in
onze eigen productiehallen.
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Advies en begeleiding

Zo kunt u er altijd van

Naast uitgebreide productkennis valt ook een tijdige en

uitgaan dat onze

correcte uitvoering van producten onder de

eindproducten voldoen

verantwoordelijkheid van onze projectmanagers.

aan de afgesproken

Zij ontzorgen en ondersteunen u bij elke stap in het proces

kwaliteitsstandaarden.
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Onze certificaten

Onze productgroepen

Leading forward
in responsibility

Leading forward
in future-proof
solutions

Onze opdrachtgevers mogen van ons verwachten dat al onze producten én diensten aan
hoge eisen met betrekking tot kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid voldoen. Door middel
van zeer uitgebreide certificering en normering borgen wij niet alleen onze werkwijze, maar
tonen we ook aan dat onze producten en diensten aan deze eisen voldoen. Dit geeft onze
opdrachtgevers de zekerheid en het vertrouwen dat hun opdracht in de beste handen is.

Omdat we de focus leggen op een beperkt aantal
productgroepen krijgen deze producten de volle aandacht.
Dit maakt extra borging en continue doorontwikkeling van
deze producten mogelijk.

NEN-EN-ISO 9001

CRADLE TO CRADLE

NEN-EN-ISO 14001

We optimaliseren onze processen continu waarbij

Onze bewegwijzering, draagconstructies en

We ondernemen duurzaam en

we ons kwaliteitsmanagement structureel

tunnelverlichting worden zo geproduceerd dat

milieubewust met behulp van een

verbeteren.

de materialen na het gebruik in het ene product,

milieuzorgsysteem om milieurisico’s

zonder kwaliteitsverlies kunnen worden ingezet

van onze bedrijfsvoering te beheersen

als grondstof voor een volgend product.

en waar mogelijk te verminderen.

CO2 PRESTATIELADDER

VCA**

3. Elektroproducten
4. Tunnelveiligheidsproducten

NEN-EN 1090-3
Lascertificering voor de borging van processen en
kwaliteit van onze aluminium draagconstructies.

Met het behaalde niveau 5 tonen we aan continu

Met het VCA** certificaat tonen we aan

CE

bezig te zijn met CO2 bewust handelen in onze

als hoofdaannemer de risico’s op het

Onze producten voldoen aan de daarvoor geldende

bedrijfsvoering door energiebesparing, efficiënt

gebied van veiligheid en gezondheid voor de

regels binnen de Europese Economische Ruimte.

gebruik maken van materialen en duurzame

uitvoerende mensen goed in kaart te brengen,

energie.

te beheersen en structureel te bewaken.

AGMI Traffic & Lighting levert:

1. Bewegwijzering (met bijbehorende
draagconstructies)
2. Bebording

EUROCODES
Het ontwerp en de berekening van onze
aluminiumconstructies en fundaties zijn getoetst
op constructieve veiligheid.
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Het downloaden van de certificaten kan via onze website www.agmi.nl.
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Onze productgroepen
Constructie onder- en bovenbouw

1. Bewegwijzering
Met de juiste bewegwijzering kunnen we
veiligheid op de weg en een goede doorstroming
van het verkeer bevorderen. Uiteraard voldoet al
onze bewegwijzering aan de Eurocodes en de
NBd richtlijnen.
Wij leveren:

Voor de bovenbouwconstructie van onze

Oplevering
bewegwijzering

bewegwijzeringsproducten maken we gebruik van

Na oplevering ontvangt

aluminium, dat we zelf in onze eigen fabriek verwerken.

u een compleet

Indien gewenst kunnen we ook staal voor deze

opleverdossier dat

constructies gebruiken. Voor de onderbouw gebruiken

voldoet aan de

we pulsbuizen, grondankers of een betonfundatie.

eisen van NBd. Dit
opleverdossier bevat de

Landelijke database

volgende documenten:

Onze bewegwijzering kan aan de landelijke database

• As-built tekeningen, x- en

worden aangeboden. Op deze manier zijn alle statische

y-coördinaten

• Aluminium bermborden

• Handwegwijzers

verkeersborden en bewegwijzering in Nederland via één

• Sterktecalculaties

• Aluminium mastborden

• Kleine handwegwijzers

database digitaal beschikbaar voor gemeenten, provincies,

• Productcertificeringen

• Aluminium portaalborden

• Voetgangersbewegwijzering

waterschappen en Rijkswaterstaat.

• Foto’s van oplevering

• Rotatiepanelen

• Fietswegwijzers

• Stalen bermborden

• Paddenstoelen

• Lichtwegwijzers
Draagconstructies

Het opleverdossier van onze

Plaatsing bewegwijzering

draagconstructies bevat naast

Voor plaatsing werken we samen met ervaren en

bovenstaande ook materiaalcertificaten

gespecialiseerde plaatsingsdiensten die volgens onze

en documenten volgens de VDC richtlijnen.

plaatsingsinstructies werken waardoor veiligheid en
kwaliteit gegarandeerd zijn.

Onderhoud en beheer van
bewegwijzering

Tijd besparen

Het is van groot belang dat de staat van

Om de plaatsing efficiënt uit te voeren, laten we

de bewegwijzering altijd optimaal is. Om

• Masten (aluminium en staal)

onze eigen engineers bij ontwerp rekening houden

dit inzichtelijk te houden, verzorgen we

• Stellingen (aluminium en staal)

met een eenvoudig te plaatsen en te transporteren

inspecties en inventarisaties (schouwing)

• Fundatie (staal en beton)

product. Verder is de productiehal ingericht met twee

volgens richtlijnen CROW 188 die

bovenloopkranen en speciale transportbokken zodat

uitgevoerd worden door onze eigen

het laadproces snel en zorgvuldig verloopt.

specialisten. Na afloop ontvangt u een

• Aluminium kokerportaal
• Aluminium T-mast
•A
 luminium zweepmast
• Aluminium VRI portaal

adviesrapport van de resultaten. Door
de korte lijnen in onze organisatie en de
productie in eigen beheer kunnen we
reparaties en/of vervangingen aan de
10

bewegwijzering snel herstellen.
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Onze productgroepen
2. Bebording
Goede en duidelijke informatie over
verkeerssituaties is noodzakelijk
voor onze verkeersveiligheid en
voor een vlotte doorstroming
van het verkeer. Verkeersborden
spelen hierbij een belangrijke rol.
Wij leveren:
• RVV borden
• Straatnaamborden
• Tijdelijke bebording

3. Elektroproducten
De componenten die wij gebruiken voor onze
elektroproducten voldoen altijd aan de laatste
normeringen.
Wij leveren:
• Rotatiepanelen
• Parkeerverwijssystemen
• Parkeerbakken
• AVOP (Attentie Voetgangers Oversteek Plaats)
• VOP (Voetgangers Oversteek Plaats)
• Speedvisor
• Onderdoorgang verlichting

Landelijke database
Onze bebording kan aan de landelijke database voor
verkeersborden worden aangeboden. Op deze manier zijn alle
statische verkeersborden en bewegwijzering in Nederland via
één database digitaal beschikbaar voor gemeenten, provincies,
waterschappen en Rijkswaterstaat.

Ultimate Signing™
Onze bebording is ook te bestellen in Ultimate SigningTM, de
nieuwe standaard voor verkeersborden. Ultimate SigningTM borden

“Wij zien het als
onze taak om
voorop te lopen
in duurzaamheid,
kwaliteit en
veiligheid.”

worden op de meest duurzame manier geproduceerd door middel
van een voorgecoate drager en geprint beeldvlak.
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4. Tunnelveiligheidsproducten
Met ruim 35 jaar ervaring op het gebied van slagvaste
verlichting en safety equipment voor tunnels en
onderdoorgangen behoort AGMI Traffic & Lighting tot de
grootste en betrouwbaarste marktspeler in haar segment.
Veiligheid en kwaliteit zijn daarbij onze speerpunten.

Ontwerp
Het inrichten van een tunnel vraagt specialistische kennis. Met onze ervaring
en expertise kunnen wij u begeleiden bij de volgende onderdelen:
- Analyseren van klantwensen met daarbij behorende normen en richtlijnen
- Verzorgen van berekeningen en ontwerpen
- Aantonen en verificatie van de eisen

Wij leveren:

- Advies in plaatsing en onderhoud

• Slagvaste verlichting

- Aanleveren opleverdocumenten

• Dynamische vluchtwegarmaturen
• Noodarmaturen

Bovenstaande werkzaamheden worden verricht door ons

• Contourverlichting

deskundige team van projectmanagers en

• Geluidsbakens

engineers. Zo bent u verzekerd van een

• Hulppostaanduiding

vlotte en correcte oplevering van uw

•N
 alichtende borden

project.

• Evacuatiesystemen voor spoorwegen

Belangrijke voordelen

Productie

Onze tunnelveiligheidsproducten zijn uitgevoerd met de

De engineering en productie

meest recente LED-verlichting en de daarbijbehorende

van de gewenste armaturen

aansturing. Door de modulaire opbouw van onze

verzorgen wij zelf. Hierdoor

producten kunnen wij deze klantspecifiek ontwerpen en

bent u verzekerd van een

produceren. Onze engineers denken hierbij met u mee.

efficiënt proces in de gehele

Door gebruik te maken van bewezen technologieën in

keten en doet u rechtstreeks

onze producten bent u altijd verzekerd van een

zaken met de partij die

aantoonbaar betrouwbaar product.

verantwoordelijkheid neemt
over de producten.
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Steenweg 11b
5932 AC Tegelen

Leading forward.

The Netherlands
+31 77 373 91 00
www.agmi.nl

