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QUI SOMMES-NOUS

Maes Coating Service  
stelt zich voor
HISTORIEK

Uit de nood aan doorgedreven onder-

houd op stoom- en cv-installaties werd 35 

jaar geleden het familiebedrijf “Van Geirt” 

opgericht om aan die vraag te voldoen. Er 

werd op kleine schaal preventief onder-

houd uitgevoerd aan verwarmingsketels 

en stoomketels. In 1978 werd het bedrijf 

overgenomen door Victor Maes die de ac-

tiviteiten uitbouwde op een meer profes-

sionele wijze.

crisis een grote groei door de uitbouw 

van een nieuwe activiteit die gericht is op 

de nieuwbouw van stoom- en thermische 

olie installaties, cv-ketels, algemene piping 

en constructie. Onder leiding van Gert 

Peerlinck werd een projectdienst uitge-

bouwd. Deze staat in voor tal van nieuwe 

installaties die met de nodige zorg en klan-

tentevredenheid worden gerealiseerd.

In 2012 wordt Gert Peerlinck mede eige-

naar en verhuist het bedrijf naar het indus-

trieterrein in Turnhout om de klanten een 

nog grotere dienstverlening te garanderen.  

binnen het toenmalige management werd 

er beslist om extern versterking te zoe-

ken. In 2015 wordt Maes versterkt door 

Inge Van Gorp die als mede eigenaar de 

en eveneens de bedrijfstak onderhoud en 

service leidt.

 

BEDRIJF IN VOLLE 
EXPANSIE 

Om de groei te verzekeren werd er uit-

gekeken naar een grotere locatie die 

voorzien is van alle moderne middelen 

en ruimte biedt voor een uitgebreid wis-

selstukkenmagazijn. In het voorjaar van 

2018 zal daarom worden verhuisd naar 

het nieuw industriepand met een totaal-

oppervlakte van 5500 m² en gelegen in 

Turnhout. Deze nieuwe vestiging zal zich 

bevinden op de hoek van de Steenweg op 

Tielen en de Industriedijk.

NIEUWE AFDELING IN DE 
SECTOR VAN DE OPPER-
VLAKTEBEHANDELING

Maes Coating Service bvba, opgericht in 

het najaar van 2017, is de nieuwste activi-

teit van de groep Maes die werd opgericht 

om te voldoen aan de vraag van klanten 

uit de sector van oppervlaktebehandeling.

In het voorjaar 2018 zal een nieuwe pro-

ductielijn voor het chemisch voorbehan-

delen en poederlakken van aluminium in 

bedrijf worden genomen.

Het management van dit nieuwe zusterbe-

drijf zal worden waargenomen door Ludo 

Appels, die reeds meer dan 30 jaar ex-

pertise heeft in deze sector. Maes Coating 

Service gaat zich voornamelijk richten op 

de nichemarkt die bestaat uit toeleveran-

ciers van aluminium bouwproducten. Maar 

ook alle toepassingen van aluminium in de 

industrie, transportsector, straatmeubilair, 

e.d. kunnen worden behandeld.

Het gebruik van aluminium is de laatste 

jaren sterk toegenomen. Aluminium pro-

oppervlaktebehandeling nodig. Het poe-

dercoaten is één van de mogelijkheden. 

Maes Coating Service kan hierdoor aan 

elk stuk een unieke kleur geven en tege-

lijkertijd een goede weersbestendigheid 

garanderen.

KWALITEIT –  
DUURZAAMHEID –  
MILIEUVRIENDELIJKHEID

Maes Coating Service werkt volgens de 

recentste kwaliteitsvoorschriften die ge-

bruikelijk zijn voor architectuur toepassin-

gen van gecoat aluminium.

Maes bvba: 
Gert Peerlinck 
Maes Coating Service bvba: 
Ludo Appels
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WIE ZIJN WIJ

De gehele productielijn is opgebouwd 

met de laatste technologische ontwikke-

lingen en in samenwerking met vooraan-

staande toeleveranciers uit de sector, zoals 

Glasbeek Finish, ROB en Inplasco (GEMA).

Tevens beschikt het bedrijf over een ei-

gen volledig uitgerust laboratorium met 

de nodige testprogramma’s voor diverse 

coatingsystemen. Een samenwerking met 

de meest gerenommeerde leveranciers 

Europese markt in combinatie met eigen 

expertise en kennis zorgt ervoor dat Maes 

Coating Service het perfecte advies voor 

alle mogelijke coating opdrachten kan ge-

ven.

Duurzaamheid en milieu staan hoog aan-

geschreven. Daarom werd een systeem 

ontwikkeld om het drogen van de stukken 

uit de voorbehandeling te versnellen door 

gebruik te maken van de restwarmte van 

de moffeloven. 

Maes Coating Service zal werken met de 

nieuwste chemische technologische ont-

wikkelingen op het vlak van het beitsen/

ontvetten en het aanbrengen van een 

conversielaag, als voorbehandeling tot het 

poedercoaten. Het gehele systeem vol-

doet ook aan de huidige milieuwetgeving, 

is daarom ook chroomvrij en goedgekeurd 

door de Internationale kwaliteitslabels. 

Deze voorbehandelingslijn  kwam tot 

stand met behulp van AD Chemicals. Ook 

hier werken we aan duurzaamheid. Het re-

genwater van het 2500 m² dakoppervlak  

zal worden opgevangen in een gigantische 

buffertank, waarna het door een RO in-

stallatie kan worden gezuiverd en gebruikt 

voor de spoelbaden in de voorbehande-

lingsreeks.

MEEST UITGEBREIDE 
GAMMA AAN COATING-
SYSTEMEN EN KLEUREN

Vermits Maes Coating Service zal samen-

werken met alle grote Europese poeder-

lak fabrikanten zoals o.a. Axalta Coatings, 

Tiger Coatings en Protech Oxyplast zijn 

alle mogelijke kleuren in alle mogelijke op-

pervlakte uitvoeringen (mat, satijnglans, 

De poedercoatings worden aangebracht 

in een één-laags of in een twee-laags  sys-

teem d.m.v. een  primer en gevolgd door 

een weersbestendige topcoating.

TOEKOMST VERZEKERD
Met deze investeringen in zowel gebou-

wen als installaties en de verdere spreiding 

in activiteiten, verzekerd de groep Maes 

zich van de nodige capaciteiten om de 

economische groei in de komende jaren 

met vertrouwen tegemoet te zien.

Vision on quality
www.tqc.euT Q C  P o w d e r TA G

Thickness Analysing Gauge

 Meet op elke metalen ondergrond,  
 ongeacht vorm, model, afmeting

 Meet poedercoating dikte voor en 
 na het uitharden

 Meet nauwkeurig, tot wel 300µm

on
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