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NOUVELLES TENDANCES EN MATIÈRE DE REVÊTEMENTS ORGANIQUESTHÈME

Hegge viert 125 jaar vakmanschap 
1893 - 2018
1893, gewapend met een aambeeld en 

een hamer, startte Andries Hegge als smid. 

Andries “besloeg” paarden, produceerde 

en repareerde landbouwwerktuigen. Hij 

was een echte Hamontse dorpssmid. Vier 

generaties later staat Hegge er als succes-

vol bedrijf. De focus ligt op een andere 

markt, zonder 125 jaar wijsheid te verlie-

zen. Metaalverwerking in de brede zin van 

het woord.

De smederij is gedurende deze 125 jaar 

uitgegroeid tot 3 bedrijven die zich allen 

sterk in de markt positioneren.

Hegge NV is actief in de bouwsector. Het 

leveren en plaatsen van gevelsluitingen uit 

aluminium is haar specialiteit. Naar wens 

van de klant worden nieuwe toepassingen 

ontwikkeld door de eigen engineering-

afdeling. Hierbij wordt steeds een goede 

combinatie van de best beschikbare tech-

nieken, de technische en wetgevende ei-

sen toegepast en dit in een perfecte prijs 

– kwaliteit verhouding. De recente verhuis 

naar een nieuw pand biedt nieuwe mo-

gelijkheden naar organisatie, markten en 

toepassingen.

Hegge Toelevering NV

als kwalitatieve toeleverancier van produc-

ten uit staal, aluminium en roestvrij staal. 

up to date machinepark, gecombineerd 

met een performant ERP – systeem en 

gemotiveerde medewerkers worden 

dagelijks duizenden producten geprodu-

ceerd en toegeleverd aan klanten uit o.a. 

de automobiel-, bouw-, landbouwmachi-

ne-, truck- en trailersector. De focus ligt 

op plaatverwerking en lassamenstellingen. 

Indien gewenst, krijgen de producten de 

juiste kleur. Ruim 40 jaar beschikt Hegge 

over een eigen poedercoatlijn met voor-

behandeling. 

De jongste telg, Aluwing NV, is Europees 

marktleider in gebogen aluminium spat-

schermen voor vrachtwagens en trailers. 

Wat 20 jaar geleden gestart is als een test, 

is uitgegroeid tot een aparte businessunit 

De recente deelname aan de Interna-

tionale Automobil-Ausstellung (IAA) in 

Frankfurt-am-Main heeft meerdere deu-

ren geopend. Kansen die we met beiden 

handen aannemen.

De bedrijvengroep realiseerde in 2017 

een geconsolideerde omzet van € 

22.857.551,12 met 131 medewerkers, uit-

gedrukt in VTE (voltijds equivalenten).

GESCHIEDENIS:

1893 – 1935 Andries Hegge

o Dorpssmid

1935 – 1962 Adriaan Hegge

o Dorpssmid

o Chromeren

o Productie en verkoop van land-

bouwgereedschappen en -machines

o Winkel in ijzer- en huishoudwaren, 

wasmachines, kachels, …

1962 – 1999 André en Gerard Hegge

o Verspanende bewerkingen

o Mangaten, bodems

o Laadbakken voor vrachtwagens

o Ramen, deuren en gevelwanden uit 

staal en aluminium

o Poedercoating

o Constructie

o Plaatwerk

o Spatschermen uit aluminium

1999 - …. Marc en Luc Hegge

o Ramen, deuren en gevelwanden uit 

aluminium

o Plaatverwerking

o Klein-constructie

o Perswerken

o Poedercoating

o Spatschermen uit aluminium

Hegge
Marc Heggei

v.l.n.r.: Marc, Gerard en Luc Hegge bij een kunstwerk ter herinnering aan 4 generaties Hegge

Het nieuwe VOM-logo is kunstig uitgewerkt door 
Hegge Toelevering nv.


