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THEMA

ZINQ-België en ZINQ-Nederland behoren 

tot de Belgisch-Nederlandse tak van Fon-

taine Holdings, een internationale groep die 

zich hoofdzakelijk toespitst op het thermisch 

verzinken van staal. 

ZINQ staat niet enkel voor thermisch ver-

zinken. Wij willen in de eerste plaats onze 

klanten ontzorgen. Alle extra diensten zijn 

gebundeld in 1 geheel, namelijk ZINQ 360. 

Alle bijkomende diensten, gaande van du-

plex, nabehandeling, montage, deelmontage, 

transport, coatinggeschiktmaken, kan ZINQ 

voor u verzorgen.

HET LADEN VAN 
ZEECONTAINERS

-

zinkerij ZINQ-Houthalen aanbiedt, is het 

laden van zeecontainers.

Deze “open-top” zeecontainers worden 

aangeleverd op wielen zodat deze mak-

kelijk transporteerbaar zijn. De containers 

kunnen vanaf boven worden ingeladen 

met behulp van loopbruggen. In goed on-

derling overleg vooraf is zeer veel mogelijk 

en wensen met elkaar besproken worden.

Afhankelijk van de eindbestemming wordt 

er gebruik gemaakt van gefumigeerd hout, 

dit is hout dat speciaal behandeld werd 

zodat alle levende organismes in het hout 

naar bepaalde landen.

Er wordt gestapeld met behulp van de 

stuklijst zodat men perfect weet wat de 

inhoud van de verschillende containers 

is.  De verschillende pakketten worden 

met groene spanbanden vastgemaakt, het 

geheel wordt uiteindelijk met oranje span-

banden gezekerd. Als laatste stap wordt de 

container in de verzinkerij “gesealed”.

                    

Siegfried Ghysens (Plant Manager van 

ZINQ-Houthalen) staat klaar om u hier-

over meer informatie te geven (siegfried.

ghysens@zinq.be). 

DEKLAAGGEREEDMAKEN

In ZINQ-Pelt zijn ze gespecialiseerd in 

coatingsgeschikt maken of deklaaggereed-

maken en dit conform de nieuwe editie 

Natlak op verzinkte ondergronden”, die 

o.a. in samenwerking met VOM werd uit-

gegeven (editie 2021). 

gereed staan voor het uitvoeren hiervan 

op maat van de klant (laag-esthetisch, es-

thetisch, hoog-esthetisch). Voor meer info, 

contacteer Marleen Rutten (Plant Mana-

ger ZINQ-Pelt – marleen.rutten@zinq.be).

Voor een snelle blik op ZINQ360, verwij-

het YouTube kanaal van ZINQ-België:

i

ZINQ-België en ZINQ-Nederland, meesters in het ther-
misch verzinken

Deze bedrijven verzorgen ook duplex systemen (poedercoaten en natlakken). 

Deze groep telt ruim vierhonderd medewerkers en verzinkt jaarlijks meer dan 

150.000 ton staal. De plants zijn gevestigd in Pelt, Houthalen, Antwerpen, Gent, 

Ieper en Charleroi. ZINQ-Nederland beschikt over 2 vestigingen in Veenoord, 

Nederland. Bovendien hebben zij in Frankrijk ruim 500 medewerkers in 8 verzin-

kerijen en 2 poedercoating plants. De ZINQ groep is ook actief in Polen en Duits-

land. De groep beschikt over enkele van de langste, breedste en diepste zinkbaden 

merknamen: duroZINQ voor het verzinken en colorZINQ voor het coaten op 

verzinkt staal. Sinds enkele jaren is ZINQ-België en ZINQ-Nederland in het bezit 


