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“De programmeertijd wordt gehalveerd.
Pure tijdwinst dus!”



Leeuwerik is een zelfstandig landelijk opererend importeur en groothandel in 
construc�ef en decora�ef plaatmateriaal met ves�gingen in Eindhoven, 
Hoevelaken en Drachten. Voor het klantspecifiek bewerken van te leveren 
plaatmateriaal wordt Alphacam-so�ware van Proteus Systems ingezet.

Leeuwerik stelt zich op als partner voor de professionele verwerker van 
plaatmaterialen. Deze materialen worden rechtstreeks geïmporteerd over de hele 
wereld vanaf vrijwel ieder con�nent. 

De ultra moderne hoofdloca�e in Eindhoven met een oppervlakte van 20.000 m2, 
herbergt meer dan 3.000 producten. Leeuwerik zorgt ervoor dat de klant op het 
juiste moment (just in �me) over de juiste materialen kan beschikken. 

Het distribu�ecentrum is voorzien van de nieuwste technieken ten aanzien van 
opslag en logis�ek. Snelheid, betrouwbaarheid en efficiency staan hierbij centraal. 
Met als voordeel voor de klant: maximale flexibiliteit en bijdrage aan een op�male 
bedrijfsvoering. Met �en eigen trailer oplegger combina�es wordt de klant binnen 
maximaal 24 uur van de juiste materialen voorzien. 



“We kunnen beter aansluiten
op de wensen van onze klanten.”
Componenten
Verweven in de full service formule produceert Leeuwerik 
componenten en meubelonderdelen. Uiteraard geheel 
vormgegeven naar wens van de klant. Op de bewerkingsafdeling 
staan de meest geavanceerde machines gereed om de 
professionele verwerker van plaatmaterialen te ondersteunen bij 
zaag- en freeswerk en kantverlijming.

Tijdwinst
Patrick Diesveld van Leeuwerik: “Voor het inlezen en bewerken van 
een hele reeks aan diverse extensies en het maken van 
CNC-freesbestanden ze�en we de Alphacam-so�ware van 
Proteus in. Mits juist ingesteld wordt daardoor de programmeer-
�jd gehalveerd, pure �jdwinst dus.”

Top
Over het gebruiksgemak van Alphacam is Diesveld allerminst 
terughoudend. “Helemaal top. Als een klant zijn bestanden al�jd 
op dezelfde manier aanlevert, kun je daar een bewerking aan 
hangen en heb je met een paar muisklikken een programma. 

Vooral in step- of stp-bestanden kun je aan alles een 
autobewerking aan hangen. Je hoe� niet eens een diepte of iets 
dergelijks in te geven, want de so�ware haalt alles uit de step-file.”

Samengevat
De CAM-aansturing van Alphacam noemt Diesveld “gewoon goed”. 
Diesveld: “Ik heb in principe nog geen enkel probleem gehad met 
de aansturing van de machine.”

Samengevat ziet Diesveld als grootste voordeel van de nieuwe 
so�ware de �jdwinst bij de werkvoorbereiding. “En we kunnen 
beter aansluiten op de wensen van onze klanten.”

 



Duurzaam
Diesveld: “Onze service kenmerkt zich door een hoog kennisniveau op het 
gebied van toepassing en samenstelling van plaatmaterialen. Het team van 
60 professionals staat klaar met advies, kennis van zaken en slimme 
oplossingen. Zo wordt dagelijks de full service belo�e in de prak�jk 
gebracht.”

Maar ook een duurzame toekomst voor houtproducten is erg belangrijk. 
Diesveld: “Het Leeuwerik assor�ment is samengesteld met het oog op 
duurzaamheid. Onze materialen zijn grotendeels FSC® en PEFC 
gecer�ficeerd.”

Dat Leeuwerik staat voor kwaliteit ziet men ook terug in het assor�ment. 
Zo is Leeuwerik geselecteerd als exclusief distributeur van diverse top-
merken, waarvoor ze ook de warehousing verzorgen. 
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Proteus Systems Europe BV ontwikkelt en implementeert branchespecifieke bedrijfsso�ware 
waarmee u als organisa�e efficiënter kunt werken.

Onze so�ware is specifiek ontwikkeld voor de branches: interieurbouw, meubelindustrie, 
badkamer- en keukenbouw, a�ouw, winkel- en projec�nrich�ng, standbouw, houthandel, 
hou�mport en houtbewerking, plaatverwerking, kunststof-, metaal- en steenbewerking.

Voor deze branches hebben wij specifieke oplossingen op het gebied van ERP, CRM, Handels- 
en Projectadministra�e en Calcula�e, 3D CAD/CAM, Plaatop�malisa�e, Machineaansturing, 
3- tot 5-as CNC-aansturing en Nes�ng.


