Armada Mobility
Armada Mobility is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren
en installeren van uiteenlopende duurzame oplossingen voor de
openbare ruimte en de openbare rail-infra.
U kunt met praktisch elk vraagstuk over voorzieningen rondom de
openbare ruimte en rondom openbaar vervoer bij ons terecht. Ook
bieden wij technische oplossingen voor op en rondom het spoor.
Van abri’s, fietsenstallingen, fietskluizen en straatmeubilair tot
effectieve bewegwijzering, halte-informatiesystemen en technische rail-infra oplossingen op het gebied van het seinwezen en
bovenleidingen. Naast onze standaardproducten, leveren wij ook
maatwerk zodat altijd een juiste oplossing wordt geboden.

Onze dienstverlening
Armada Mobility heeft alle disciplines in eigen huis waardoor wij
u van A tot Z kunnen ontzorgen: van ontwerp en engineering
tot productie en installatie. Wel zo prettig dat u daardoor maar
één aanspreekpunt heeft. Ontwerpers, metaalbewerkers,
engineers, projectleiders, consultants en montageleiders. Allemaal
professionals met een diversiteit aan kennis en ervaring.

Onze opdrachtgevers
Met onze producten en diensten staan we ervoor onder andere
overheden, gemeenten, parkeerexploitanten, OV-bedrijven,
aannemers, toeleveranciers in de railinfra, scholen, ziekenhuizen
en sportverenigingen te ontzorgen.

Openbare ruimte
Binnen de openbare ruimte bedienen wij diverse sectoren: van
zorg tot recreatie, utiliteit, transport en overheid. Wij installeren
onze producten onder andere langs (provinciale) wegen, op stadspleinen, in fietsparkeergarages en op schoolpleinen. Eigenlijk alle
ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn.
Aangezien kwaliteit en circulariteit in de realisatie van onze
producten een belangrijk uitgangspunt vormen, dragen we bij aan
het verduurzamen van de buitenruimte. Indien voorradig leveren we
refurbished producten, zodat gebruikte producten een tweede leven
krijgen.
Daarnaast bieden we maatwerkoplossingen. Hiervoor zitten we
graag vroegtijdig bij onze opdrachtgevers aan tafel, zodat we vanaf het begin met u kunnen meedenken. Op die manier realiseren
we een product dat zo optimaal mogelijk in de gewenste situatie
kan worden geïntegreerd.
Onze producten voor de openbare ruimte
Voor de openbare ruimte verzorgen wij de volgende productgroepen:
•	
Abri’s: wachtvoorzieningen ten behoeve van het OV, roken en
parkeerautomaten
•	
Fietsenstallingen
•	
Fietskluizen
•	
Fietsoverkappingen
•	
Straatmeubilair
•	
Diverse maatwerkproducten

Openbaar vervoer

Rail

Binnen Nederland zijn wij toonaangevend voor het leveren van
diverse producten en diensten in de OV-sector. Hierbij moet u
denken aan uiteenlopende producten om het verblijf van de
reiziger te faciliteren en aangenamer te maken. Dit doen wij niet
alleen met oog voor comfort, design en veiligheid, maar ook met
aandacht voor efficiency, duurzaamheid en omgevings- en klantspecifieke eisen.

Armada Mobility produceert en levert halffabrikaten en complete
producten voor de railinfra-omgeving. Doordat u bij ons zowel
standaard- als maatwerkproducten kunt krijgen, kunnen we
u altijd een juiste oplossing bieden. Of u nou toeleverancier of
eindklant bent.

Door onze langdurige ervaring in werken rondom de stationsomgeving beschikken wij over veel kennis en zijn we een volwaardige
sparringspartner bij de invulling van uw inrichtingsvraagstukken.
We hebben alle kennis in huis voor montage én installatie in
complexe omgevingen. Natuurlijk houden we daarbij rekening met
alle daarbij behorende veiligheidsvoorzieningen en regelgevingen.
Onze producten voor het openbaar vervoer
Voor het openbaar vervoer verzorgen wij de volgende productgroepen:
•	
Bewegwijzering
•	
Stationsmeubilair
•	
Halte-informatiesystemen
•	
Fietsparkeervoorzieningen
•	
Wachtruimtes
•	
Uiteenlopende maatwerkproducten

Om dit te ondersteunen zijn we voor een groot aantal producten
SPC-gecertificeerd. Dit houdt in dat diverse railinfraproducten
voldoen aan de door ProRail opgegeven specificaties (SPC).
Vanwege onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en
produceren van producten voor op en rondom het spoor, kunnen
we u van een passende oplossing voorzien. Daarnaast denken we
graag mee over innovatieve ontwikkelingen.
Onze producten voor op en rondom spoor
Voor de railsector verzorgen wij de volgende productgroepen:
•	
Componenten seinwezen
•	
Kasten (voeding & relais)
•	
Bovenleiding- en draagconstructies
•	
Permanente vangmagneten

Serving the industry
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Gouda Vuurvast Belgium
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RijnDijk Staalconstructies

ISS Projects Slovakia
Van Voorden Foundry

Deel van een groter geheel
Armada Mobility maakt onderdeel uit van Andus Group, een internationaal operationele holding. De werkmaatschappijen van Andus
Group hebben één doel voor ogen: Serving the industry. De bindende factor daarbij: het beste zijn binnen hun eigen specialisme.
Bij specifieke projecten ondersteunen de collega-bedrijven elkaar, zodat de knowhow en capaciteit ten volle wordt benut.
De ambitie is duidelijk: de Andus-bedrijven stellen zich op in dienst van de klant en proberen zo maximale klanttevredenheid te bereiken.
Dit vraagt om hoge kwaliteit, gedegen projectmanagement en het toepassen van innovatieve methoden bij het ontwerp, de productie
en de realisatie van de projecten. Hierdoor kan Andus Group zich blijven bewegen aan de top van de diverse marktsegmenten.
Kortom: Andus Group is een krachtige en betrouwbare partner, volledig gericht op úw succes.
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