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THEMA

Elke kunst- of oldtimerliefhebber 
kan terecht bij VENTIX   
De hoofdactiviteit is gericht op de 

KMO industrie, maar ook op de par-

ticulier kunst- of oldtimerliefhebber 

die bij VENTIX terecht kan met zijn 

te stralen en metalliseren onderde-

len. Het straalproces verwijdert verf, 

roest en andere verontreinigingen en 

gebeurt steeds veilig, ook voor kwets-

bare en waardevolle stukken. Indien 

gewenst kan via metallisatie een ex-

tra beschermlaag voorzien worden.

INDUSTRIE

De straalcabine heeft een oppervlakte van 

8x4x3m en is voorzien van een makkelijke 

toegang voor zware en grote constructie-

delen. De werkplaats van 2000m² is goed 

toegankelijk voor vrachtwagens en uitge-

rust met een 5 ton rolbrug. Construc-

specialiseerde objecten en grote ladingen 

zijn dagelijkse business. Indien gewenst 

wordt een natlaksysteem (meestal in satijn 

zwart, grijs of witte kleur) aangebracht om 

een stralend voorwerp te verkrijgen.

PARTICULIERE KUNST- OF 
OLDTIMERLIEFHEBBER

Oldtimers, oude radiatoren, te renoveren 

smeedwerk, hekken, beelden, enz. worden 

vaak in erbarmelijke toestand aangeleverd 

in het atelier. Alvorens de delicate werk-

zaamheden aan te vatten, krijgt de klant 

professioneel advies in functie van de 

grootte en dikte van de stukken. Grote 

oppervlakken die niet opgespannen zijn 

of geen krachtlijnen hebben, zullen bij-

voorbeeld niet gestraald worden wegens 

vervorming. Wel de randen of contouren. 

Oldtimerliefhebbers kunnen het 

koetswerk laten zandstralen en profes-

sioneel advies inwinnen voor nabehande-

lingen zoals metallisatie en lasprimer. Het 

resultaat is een goed hechtende laag die 

optimaal beschermt tegen roest en weers- 

invloeden. Tevens adviseert VENTIX 

steeds na één van deze behandelingen, 

steeds de holle ruimtes te beschermen via 

een corrosiewerende dinitrol-behandeling.  

Realisaties van VENTIX kan u ook aantref-

fen in de kunstwereld. Het standbeeld 

«Ballon van de Vriendschap» ontworpen 

door kunstenaar Dany Tulkens in 1988 

brengt hulde aan de «Jaartallen»: de Leu-

vense mannen die in hetzelfde jaar gebo-

ren zijn, verenigen zich op hun veertigste 

en organiseren dan tien jaar lang activitei-

ten. Het blauw uitgeslagen koperen stand-

beeld staat na een juiste straalbehandeling 

door VENTIX terug te pronken aan het 

station in Leuven recht tegenover het 

busstation De Lijn.

VENTIX
Ronny Lambrechtsi

NUS oldtimer voor en na

Standbeeld “ballon van de vriendschap”, 
Leuven

Resultaat na de restauratie

Blauw uitgeslagen koperen beeld voor de restauratie


