QUI SOMMES-NOUS

Nieuwe
VOM-leden

Nouveaux
EJ½PMqW

De afgelopen maanden mocht VOM opnieuw een aantal nieuwe leden verwelkomen. Ook deze organisaties zijn
overtuigd van de meerwaarde die VOM te bieden heeft
als netwerk- en kennisorganisatie gespecialiseerd in het
thema en de markt van de oppervlaktebehandeling. Wij
zetten in elke VOMinfo graag een paar nieuwe leden in
de kijker.

Au cours des derniers mois, VOM a eu le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres. Ces entreprises sont
convaincues de la valeur ajoutée que VOM peut offrir en
tant que réseau et organisation de connaissances spécialisé dans le domaine et le marché du traitement de surface.
Dans chaque VOMinfo, nous mettons quelques nouveaux
membres à l’honneur.

Welkom ASK Renovatie – Huppertz – I.Revitalise –

Bienvenue

Orbix en Emptmeyer U.T.S.!

I.Revitalise – Orbix et Emptmeyer U.T.S. !

ASK RENOVATIE

Ruim 15 jaar ervaring in schadeherstel en
renovatie van aluminium, staal en kunststof
op locatie heeft het bedrijf uit Weert (L).
Het bedient klanten in heel Nederland,
België, Luxemburg en delen van Frankrijk
en Duitsland.
ASK Renovatie is lakspecialist op locatie.
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De intern opgeleide herstelspecialisten
beschikken naast diverse mobiele units,
voor het uitvoeren van lakwerken op locatie, ook over een eigen lakkerij waar objecten tot 7 meter geconditioneerd gelakt
kunnen worden in iedere gewenste kleur,
structuur en glansgraad. Naast de investering in specialisten, investeert ASK permanent in aftersales trajecten en ondersteuning van partners en klanten.
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ASK Renovatie biedt een totaal ontzorging
op het gebied van herstel en renovatie en
de bijbehorende aftersales trajecten voor
haar partners en klanten. Recentelijk werden onderhoudspakketten in de markt gezet na een zorgvuldig R&D-traject.
www.askrenovatie.eu
Contact: Hans Timmermans

à

HUPPERTZ

Depuis 60 ans, Huppertz SA est active
dans le secteur de la construction métallique.
L’entreprise familiale, de troisième génération, est située dans le zoning de SaintVith, à proximité du Luxembourg et de
l’Allemagne.
La gamme de services va de la conception
des plans, en passant par la production,
P´EWWIQFPEKI ½REP NYWUY´EY XVEMXIQIRX HI
WYVJEGIHYTVSHYMX½RM
Huppertz réalise aussi bien des petites
que des grandes pièces détachées, jusqu’à
350 tonnes.
En 2019, la surface de 11.000 m² s’agrandit
avec un hall de peinture de 5.000 m².
La nouvelle structure va être équipée de:
- 2 nouvelles cabines manuelles: pour
la peinture en poudre, une cabine de
L=14m/H=4m/l=3m, pour la peinture
liquide, une cabine de L=16m/H=5/l=6m
- une cabine automatique pour la peinture en poudre (L=14m/H=3m/l=0.8m)
Priorité absolue de Huppertz: l’écoute de
ZSWFIWSMRWYRITPERM½GEXMSRWSMKRIYWIIX
une exécution propre des commandes!
www.huppertzag.com
Contact: Mireille Huppertz
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I.REVITALISE

I.Revitalise biedt snelle en high-quality ontzorging bij een dringende situatie waarin
uw high-tech productie of onderzoek
schade dreigt op te lopen door gebrek aan
een bepaald apparaat, machine, infrastructuur of capability bijvoorbeeld i.g.v. een
productieprobleem, een investeringsdossier met lage ROI, ter voorbereiding van
een investering of om de juiste leverancier
te vinden.
Het bedrijf werkt voor en met lokale bedrijven en instituten in de maakindustrie,
onderhoud en R&D om hun innovatie en
duurzaamheid te ondersteunen door bestaande middelen en kennis te valoriseren.
i.Revitalise stimuleert samenwerking, is
professioneel en betrouwbaar.
Hoewel i.Revitalise vrij recent is opgestart,
in 2017, heeft het vandaag reeds 300 assets en capabilities in aanbod en belangrijke lokale partners zoals Agfa-Labs uit
Mortsel, de Open Manufacturing Campus
uit Turnhout en Greenville uit Houthalen.
Dankzij gebruik van moderne marketing
kanalen vinden steeds meer bedrijven de
weg naar het platform.
www.irevitalise.eu
Contact: Stefan Verreyken

WIE ZIJN WIJ

Orbix vervaardigt allerhande grondstoffen
uit restfracties van natuurlijke oorsprong,
en bedenkt innovatieve oplossingen om
het leven van grondstoffen zo lang mogelijk te maken.
Orbix ontwikkelt dankzij de gepatenteerde Carbstone technologie de meest
diverse hoogwaardige materialen met
Carbinox® en CO2 als binder, dus zonder
cement. Van tegels en dakpannen tot klinkers, bouwblokken en zelfs metaalbriketten voor de staalindustrie. In het kader van
de strengere milieunormen, de stijgende
CO2-emissierechten en het zerowastebeleid in de EU brengt de Carbstone technologie heel wat voordelen met zich mee.
Niet alleen zet het procedé metaalslakken
om in een product met meerwaarde, het
geeft de CO2 die door bedrijven wordt

geëmitteerd ook een waardevolle, nieuwe
én duurzame bestemming en zorgt voor
een unieke, permanente opslag van een
substantiële hoeveelheid CO2.

Ophangsystemen
(I¾I\MFMPMXIMXMWSSOXIVYKXIZMRHIRFMNHI
verschillende ophangsystemen zowel voor
kleine als grote stukken.

www.orbix.be
Contact: Peter Van Mierloo

Maskeringen
Of er nu hittebestendig, chemicaliënbeWXIRHMKSJ¾I\MFIPEJHIOQEXIVMEEPRSHMKMW
Emptmeyer biedt de optimale oplossing
met een uitgebreid gamma van kleefbanden, kappen en pluggen.

EMPTMEYER U.T.S.

Sinds de oprichting in 1987,staat de JÜRGEN EMPTMEYER bvba garant voor de
beste producten voor het ophangen en
afdekken bij industriele oppervlaktebehandeling.
Haken / Ophanging
De core business ligt nog steeds in het buigen van staaldraad. Dankzij de buigafdeling
in het moederbedrijf in Bad Essen (Duitsland) is er steeds een grote voorraad van
standaardartikelen en is er ook de mogelijkheid om kleine series te produceren.

shop.emptmeyer.nl
Contact: Wout Van Mieghem
Is uw organisatie nog geen lid maar
wenst u wel weten welke voordelen een VOM-lidmaatschap u biedt?
Neem contact op met Veerle Fincken
op het nummer +32 (0)16 40 14 20 of
via info@vom.be.
Votre organisation n’est pas encore
DI¼OLpHPDLVYRXVVRXKDLWH]FRQQDvWUH
OHVDYDQWDJHVGHO³DI¼OLDWLRQjOD920"
N’hésitez pas à prendre contact avec
Veerle Fincken au +32 (0)16 40 14 20
ou via info@vom.be.
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ORBIX
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