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WIE ZIJN WIJ

Ventix (Wijgmaal): zandstralen  
en metalliseren voor industrie en 
particulier  

-

tix. Zo’n 10 jaar geleden startte het huidige 

Ventix na de overname van een toenmalig 

constructiebedrijf. Met twee vaste mede-

werkers en een freelancekracht voor de 

drukke periodes is het bedrijf klein, maar 

Stralen met staalkorrel, metalliseren en nat-

lakken in de basiskleuren zwart, wit en grijs 

doet Ventix in huis. Wil de klant een poe-

derlaklaag als afwerking, dan werkt het be-

drijf daarvoor samen met een collega.

ALLES DUBBEL

vertaalt zich ook naar de werkplaatsinrich-

ting. Cruciale componenten voor het zand-

stralen werden allen dubbel voorzien. Bij het 

uitvallen van één installatie is omschakelen 

naar de tweede geen enkel probleem. Een 

voorziening die ten zeerste geapprecieerd 

wordt door bepaalde opdrachtgevers. Zo 

heeft Ventix onder andere een aantal vaste 

klanten in de podiumbouw. De behandelde 

onderdelen die via het bedrijf passeren, 

staan over de hele wereld opgesteld in po-

dia van artiesten op wereldtournee. Dead-

lines missen is in deze sector geen optie, 

gegarandeerde leveringen zijn een noodza-

kelijkheid.

De standaard opdrachten bestaan in het 

Wijgmaalse atelier vooral uit het zandstra-

len en opruwen van constructiewerk, pro-

roest verwijderen. Maar ook meer gespeci-

aliseerde materialen passeren geregeld de 

revue. Alles gebeurt in overeenstemming 

met de wensen van de klant.

OLDTIMERS 
EN KRUISBEELDEN

Meer dan 80 procent van de werkzaamhe-

den betreft nieuw materiaal. Maar ook het 

ontlakken en restaureren van bestaande 

stukken staan op het orderlijstje. Denk 

daarbij aan oude radiatoren of hekwerken 

die ontlakt moeten worden en daarna een 

nieuw kleurtje krijgen.

Geregeld zijn er ook bijzondere voorwer-

pen aan te treffen bij Ventix. Hoewel men 

op het eerste zicht van de 2.000 m² grote 

werkplaats en de 5 tons rolbrug voorna-

melijk uit de kluiten gewassen componen-

ten uit de industriesector zou verwachten, 

staat Ventix ook gekend voor het stralen 

en metalliseren van delicatere voorwerpen: 

de ene dag kan men een antiek gietijzeren 

kruisbeeld in de 40 m² grote straalcabine 

aantreffen, op de volgende de carrosserie 

van een zeldzame oldtimer. Variatie is de 

constante binnen het bedrijf. 

Ventix
Ronny Lambrechtsi

Ronny Lambrechts, zaakvoerder van Ventix, gaf zelf jaren les over het restaureren van oldtimers. 
Particulieren die hun oude wagen willen laten stralen, zijn dus aan het juiste adres bij Ventix.

Wil je niet in panne vallen, dan moet je de 
cruciale installaties dubbel voorzien, zoals de 
compressoren bijvoorbeeld

10 jaar geleden nam Ronny Lambrechts een 
bestaand constructiebedrijf in Wijgmaal over,  
en maakte er een bedrijf voor stralen en metal-
liseren van, waar zowel bedrijven als particulie-
ren terechtkunnen.


