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Wij zijn een dynamisch bedrijf dat zich specialiseert in
• het vernieuwen van industriële daken en gevels
• gecontroleerd verwijderen van asbestplaten conform de wetgeving
• metaalconstructie
• montagewerken industriebouw
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VRAAG EEN OFFERTE EN 
VRIJBLIJVEND ADVIES.

Koen voert samen met z’n team alle werken uit met oog voor detail.

Communicatie en overleg met onze klanten en ons team dragen wij hoog in het vaandel, 
vandaar dat u steeds 1 contactpersoon hebt zodat we alles duidelijk kunnen opvolgen.
Door de jarenlange samenwerking en goede verstandhouding met onze leveranciers 
zullen wij u steeds een correcte off erte kunnen aanbieden.

Heidi wordt bijgestaan door Carla voor alle administratie, wettelijke meldingen 
en correcte opvolging. 

“nauwkeurige opvolging  

      zorgt voor correcte 

              realisaties ”

“ niets is ons te hoog,
         te ver, te moeilijk ”“elk detail is belangrijk om een 

    perfect project te realiseren”

  Persoonlijke aanpak

  Werken met kwalitatieve materialen

  Teamgeest

  Servicegericht werken

  Correcte uitvoering

  Veiligheid



INDUSTRIËLE DAKEN EN GEVELS ASBESTVERWIJDERING

ASBESTVERWIJDERING

DAK EN GEVELWERKEN IS ONS VAK. VEILIG EN GECONTROLEERD MET EEN UITGEBREID MACHINEPARK
Niets is ons té hoog, té ver, té moeilijk! 

Vakbekwaamheid en punctueel 
werken zijn onze sterkte.
We werken alleen met modern 
materieel en hechten steeds groot 
belang aan de veiligheid van onze 
werknemers. We plaatsen dagelijks 
geïsoleerde panelen van verschillende 
diktes. 

Een goeie dakbedekking en 
gevelbekleding is van groot belang 
voor u als productiebedrijf of 
landbouwbedrijf. Er zijn verschillende 
mogelijkheden als het gaat over 
de keuze van panelen.

Op een veilige manier 
asbest verwijderen is een 
kunst. Koen Ricaert heeft 
al jaren ervaring met het 
verwijderen van asbest op 
een correcte manier.
Wij gaan heel veilig, 
nauwkeurig en 
gecontroleerd te werk. 
Hoe langer je wacht met 
het verwijderen, hoe 
complexer het is om 
asbest weg te halen.

Door ons uitgebreid machinepark 
kunnen wij allerhande montage- en 
hijswerken uitvoeren. Hierbij 
kunnen wij reeds rekenen op  
meerdere partners die onze  
perfecte manier van werken en  
communicatie weten te waarderen.

METAALCONSTRUCTIE

MONTAGEWERKEN

EXPERTISE IN ONS VAKGEBIED

De jarenlange ervaring van Koen in de indus-
triebouw zorgden ervoor dat wij perfect in 
staat zijn om metaalconstructies te bouwen. 
Alles wordt minitieus uitgevoerd door ons 
team. Door de prima samenwerking en  
goede verstandhouding met onze 
leveranciers zullen wij u steeds een correcte 
offerte kunnen aanbieden. 
U kan bij ons terecht voor zolder-,  
dakconstructies en afdaken. 


