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Beste lezer

Na onze vernieuwde zomereditie van PROFILES danken 
wij u voor de vele positieve reacties en interesse in onze 
realisaties.

In deze turbulente tijden, waar we sinds maart vorig 
jaar in verzeild zijn geraakt, moeten we dag na dag 
wennen aan een nieuwe realiteit van prijsstijgingen, 
een gebrekkige aanlevering van goederen en stijgende 
energieprijzen die voor heel wat onrust zorgen.

Elke dag opnieuw doen we ons uiterste best om zoveel 
mogelijk goederen tijdig te leveren, zodat u aan de slag 
kan om van woningen een aangenamere thuis te maken.

Als producent van bouwoplossingen in kunststof 
en aluminium biedt Deceuninck oplossingen 
die anticiperen op de huidige maatschappelijke 
uitdagingen. Met innovatieve technologieën zoals 
ThermoFibra en Forthex voorzien we sterk isolerende 
schrijnwerkoplossingen die de stijging van onze 
energiefactuur moeten beperken. En dankzij onze 
hybride oplossingen, waarbij kunststof en aluminium 
elkaar naadloos aanvullen, bieden we steeds een 
alternatief aan waarvan de grondstofprijzen op dat 
moment marktconform zijn.

Ook op het vlak van circulariteit willen we een 
voorbeeldfunctie vervullen. Met onze recyclingactiviteit 
maken we van 'waste' een nieuwe grondstof die 
voldoet aan de toekomstige voorwaarden van onze 
samenleving. Het wordt hoog tijd dat het brede publiek 
kunststof als een circulaire grondstof beschouwt die 
bijdraagt aan een duurzame en groenere samenleving.

Omdat we blijven investeren in toekomstgerichte 
designoplossingen voor buitenschrijnwerk, 
optimaliseren we ons productaanbod dagelijks verder. 
Daarvan willen wij u graag overtuigen op Polyclose 2022: 
the place to be to meet the future window!

Veel leesgenot!

Bernard Vanderper
Sales Manager West-Europa

KORT NIEUWS

Onze Deceuninck-medewerkers kijken ernaar uit om je te 
ontmoeten op een van de volgende beurzen.

▪	 Belgian Roof Day 26 november 2021 ▪  
Brussels Kart Expo ▪ www.belgianroofday.be ▪ Stand 93

▪	 Polyclose 19, 20, 21 januari 2022	▪  
Flanders Expo Gent ▪ www.polyclose.be ▪ Stand 1400 + 1018

 GRATIS DEMO GLASVERLIJMING OP STAND 1018!

Premium 
aluminium 
gevelbekleding 
ONTDEK VLAK 167

Scan deze QR-code 
of surf naar 

deceuninck.be/profiles
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over een onderwerp 
in deze PROFILES? Contacteer ons via profiles@deceuninck.com 

Met de aluminium vlak 167 (P 9579) bieden we gevel-
bekleding aan die tegemoetkomt aan de noden van 
jou als plaatser, én van de eindgebruiker.

Dankzij het handige tand-en-groefsysteem kan je deze 
duurzame en onderhoudsvriendelijke gevelbekleding 
snel en makkelijk plaatsen, zowel horizontaal als ver-
ticaal. De gepatenteerde kunststof bevestigingsclip is 
onzichtbaar en vangt de mogelijke krimp of uitzetting 
van de profielen op. Bovendien heb je keuze uit een uit-
gebreid aanbod van hoogwaardige aluminium afwer-
kingsaccessoires, met geïntegreerde ventilatie voor 
een gezonde gevel.

De afwerking met Qualicoat klasse II poederlak maakt 
deze gevelbekleding uiterst kleurvast en weer- en uv- 
bestendig. Onze selectie van 16 hedendaagse en tijdloze  
Aluroc - kleuren is ook beschikbaar voor onze Decalu 
aluminium en Elegant kunststof ramen. Zo combineer je 
onze aluminium gevelbekleding naadloos met de andere 
schrijnwerkelementen in jouw project. ▪

De gepatenteerde kunststof bevestigingsclip 
is onzichtbaar en vangt de mogelijke krimp 
of uitzetting van de profielen op.

Tim, Giovanni en Steven staan 
de bezoekers te woord over de 
gevelproducten van Deceuninck 

Eind september nam Deceuninck deel aan de roadshow ‘Gevel van Morgen’, georganiseerd 
door Bouwunie. Voor een divers publiek van bouwprofessionals – van algemene aannemers 
tot architecten – presenteerde Deceuninck zijn aanbod van gevelproducten. Bezoekers kre-
gen de kans om naar boeiende topics over gevelbekleding te luisteren, gepresenteerd door 
negen verschillende sprekers. ▪

Roadshow 'Gevel van Morgen'
DECEUNINCK PRESENTEERT ZIJN GEVELPRODUCTEN

Kom zeker langs!

Vraag het 
snel aan!

GRATIS 
STAAL

Noteer deze data alvast in jouw agenda. Graag tot dan!
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SERVICE  ▪  DECEUNINCK-PARTNERPROGRAMMA

Met het vernieuwde Partnerprogramma beschikt 
Deceuninck over een unieke aanpak om zijn verdelers van 
ramen en deuren een gepaste service en ondersteuning 
te bieden bij de communicatie met hun klanten, de eind-
consument. Thomas Isebaert, B2C Development Manager 
Europe, legt uit wat de spelregels zijn om Deceuninck-
partner te worden.

Een oplossing op maat van elke partner
“Bij het uitbouwen van het vernieuwde partnership streefden 
we naar een maximale transparantie, gekoppeld aan ver-
schillende niveaus van ondersteuning. Onze partners heb-
ben elk hun prioriteiten, met dus ook een andere vraag naar 
ondersteuning. Met de nieuwe aanpak kunnen we hen een 
oplossing op maat aanbieden.” 

Hoe wordt het type partnership bepaald?
“Als een installateur of fabrikant-installateur partner wil wor-
den, starten we een procedure op waarbij we het bedrijf 
een score geven op basis van een twintigtal parameters. 
Zo kijken we naar de interne sales- en installatiecapaciteit,  
de aangeboden productportfolio van Deceuninck (Elegant, 
Decalu, Tunal, Twinson, Stonosil,…), de grootte en inrichting 
van de showroom, enzovoort.”

“Elk van deze criteria krijgt een gewicht, waarna de optelsom 
van de scores het type partnership bepaalt: Royal Partner, 
Premium Partner, Select Partner of Dealer. Elke categorie 
heeft een aantrekkelijk en divers pakket van ondersteunende 
maatregelen die we vanuit Deceuninck aanbieden. De klant 
kan in lijn met zijn score ook zelf kiezen welk pakket het best 
bij hem past.”

Hoe ziet deze ondersteuning er in de praktijk uit?
“Een voorbeeld van ondersteuning is het aanleveren van het 
nodige Point of Sales-materiaal van onze nieuwe Elegant-
reeks, een branding pack van Deceuninck, enzovoort. Kortom, 
allemaal zaken die de klantenbeleving in de showroom 
nog beter maken. Onze producten zijn immers bij uitstek 
oplossingen die het best tot hun recht komen als particulieren 
hun design, textuur en kleur fysiek kunnen inschatten, 
eerder dan ze online te bekijken (‘tonen is verkopen’). Toch 
blijft ook online visibiliteit belangrijk, met een volwaardig 
uitgebouwde website en bijbehorende service als belangrijke 
bouwelementen.”

Adressen leadmanagement gedeeld met partners
“Naast de nodige ondersteuning delen we vanuit Deceuninck 
ook de adressen van ons leadmanagement – dus adressen 
van geïnteresseerde consumenten die binnenkomen via onze 
website – met onze partners. ”Om die consument nog beter te 
inspireren, lanceerden we bijvoorbeeld de Winspirator: een 
configurator voor ramen en deuren die ook in de showrooms 
van partners gebruikt kan worden.”

Partnership-pakketten 2022 in volle voorbereiding
“Momenteel focust Deceuninck volop op de uitrol van de ver-
nieuwde Partnership-pakketten. Tegelijk wordt volop gewerkt 
aan de inhoudelijke invulling van het partnership voor 2022. 
Het blijft onze ambitie om een mooie nationale spreiding 
van partners in België en Nederland te realiseren.” ▪

“Elke partner van Deceuninck krijgt een aantrekkelijk 
en divers pakket van ondersteunende maatregelen.” 
Thomas Isebaert, B2C Development Manager Europe

Deceuninck-Partnerprogramma
EEN BOOST OP MAAT VAN JOUW MARKETING

i

Thomas Isebaert

MEER INFO
Heb je vragen over het Partnerprogramma? Of ben je 
geïnteresseerd om partner van Deceuninck te worden? 
Contacteer Thomas Isebaert op +32 475 46 82 46 of via 
e-mail op Thomas.Isebaert@deceuninck.com.

Raamhoeken 
Elegant-reeks

POS-materiaal van 
de nieuwe Elegant-reeks 

De Winspirator-configurator 
voor ramen en deuren
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Bij Deceuninck focussen we voortdurend op innovatie. Zo 
introduceren we het Elegant Abstract-vleugelprofiel, waarbij 
kader en vleugel volledig gelijkliggend zijn.

Tijdens de installatie van een Abstract-raam wordt de relatief 
nieuwe techniek van glasverlijming toegepast. Om onze partners 
te laten kennismaken met de voordelen ervan, organiseert 
Deceuninck trainingen waar deze techniek gedemonstreerd 
wordt. Tim Vanderputte, Technical Service Engineer, licht toe.

Efficiënter plaatsen
"Glasverlijming is ontstaan vanuit onze ambitie 
om glas te verlijmen in de werkplaats van fabri-
kanten, zodat installateurs deze ramen vlot, in één 
geheel, op de werf kunnen plaatsen. Daarnaast is 
verlijming op de werf uiteraard ook mogelijk, al 
moeten hier de voorwaarden qua temperatuur 
en luchtvochtigheid goed in het oog gehouden 
worden. Het zorgt voor een structurele verbinding 
tussen de vleugel en het glas, wat resulteert in één 
stabiel vleugelelement. We verlijmen de binnen-
zijde tussen glas en profiel met een krachtige 
ééncomponentenlijm, die door zijn booster in 24 
uur van binnen naar buiten uithardt."

Extra stabiliteit en inbraakwerend
Zijn er nog belangrijke pluspunten van glasverlijming? Tim beves-
tigt: “Vaak krijgen we de vraag of verlijmd glas beter scoort op het 
vlak van wind- en waterdichtheid. De vleugel zelf is in ieder geval 
extra afgedicht. Verlijmen zorgt voor een hogere stabiliteit, wat 
resulteert in een betere inbraakwerendheid.

Demosessie trekt klanten over de streep
Tim is er zeker van dat steeds meer klanten overtuigd zullen raken 
van deze pluspunten. “Na de livesessie blijken de meeste klanten 
verbaasd hoe eenvoudig glasverlijming toegepast kan worden 
en welke voordelen het biedt. Met de Elegant Abstract kan je als 
installateur een uiterst minimalistisch en strak profiel aanbieden 
dat de looks van aluminium evenaart.” ▪

Hoe staan installateurs tegenover de aanpak van glas-
verlijming? We vroegen het Johan Van Hirtum, zaak-
voerder van Van Hirtum Geudens nv in Nijlen.

“We maken en plaatsen al meer dan 50 jaar schrijnwerk van 
Deceuninck. Als constructeur zullen we glasverlijming voor 
hun reeks Elegant Abstract toepassen, omdat dit procedé het 
vleugelprofiel extra ondersteuning biedt en voor voldoende 
draagkracht zorgt.”

Ideaal alternatief voor aluminium
“Momenteel wordt glasverlijming enkel op de Elegant Abstract 
voorzien. Ik ben ervan overtuigd dat een verdere uitbreiding 
van glasverlijming, toegepast op andere Elegant-vleugels, ook 
heel wat troeven kan bieden. Ik denk bijvoorbeeld aan grotere 
afmetingen mogelijk maken.”

“Als extra pluspunt wil ik de betere inbraakwerendheid en veilig-
heid vermelden. Samen met de extra stevigheid kan deze nieuwe 
raamreeks in de toekomst uitgroeien tot een echte topper.”

Benieuwd naar nieuwe toepassingen
“Ik ben alleszins zeer enthousiast over de interne training 
die we bij Deceuninck konden volgen om glasverlijming 
correct toe te passen. Ik kijk alvast uit naar nieuwe toepas-
singen en extra uitbreidingen.” ▪

DECEUNINCK TRAINING  ▪  GLASVERLIJMING

EEN KLANT GETUIGT: 
VAN HIRTUM GEUDENS

Tim Vanderputte, 
Technical Service 
Engineer

In de training gaat de klant ook praktisch aan de slag.

Kom op 19, 20 of 
21 januari langs op 
Polyclose en krijg 
een gratis demo 
glasverlijming.

Je vindt ons op 
stand 1400 + 1018

Registreer je nu via: 
www.polyclose.be 

Registratiecode: 
PE10117201

Johan van Hirtum, zaakvoerder van 
Van Hirtum Geudens nv in Nijlen

Glasverlijming: kwalitatieve 
en duurzame oplossing

GRATIS 
DEMO

MEER INFO 
Ook interesse in een demo glasverlijming?  
Surf naar deceuninck.be/profiles
of scan deze QR-code.

STEEDS MEER KLANTEN OVERTUIGD VAN DE PLUSPUNTEN

De voordelen van glasverlijming

We verlijmen 
de binnenzijde 
tussen glas en 
profiel.

Kader en vleugel 
zijn volledig gelijkliggend.
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Kunstverzamelaar Rudi Devriese uit Oostkamp 
liet een oude loods naast zijn woning ombou-
wen tot een privémuseum. De gevel werd vol-
ledig bekleed met Twinson-gevelbekleding. Dit 
innovatieve composietmateriaal biedt zowel de 
natuurlijke look en het warme gevoel van hout 
als de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaam-
heid van kunststof.

Voor dit project deed Rudi een beroep op de exper-
tise van architect Ann Gyssels (AG-architectuur) en 
schrijnwerkerij Vanac. Zij stelden het gebruik van 
Twinson-gevelbekleding voor. Met zijn matte uitstra-
ling en subtiele kleurverschillen ziet de gevel er heel 
natuurlijk uit, terwijl hij nauwelijks onderhoud vraagt.

Duurzaam topproduct met natuurlijke look
Die natuurlijke look dankt de Twinson vlak 167- 
gevelbekleding – beschikbaar in drie tinten: leigrijs, 
zoethoutzwart en schorsbruin – aan de houtvezels 
die aan de kunststof worden toegevoegd. Bouw-
heer Rudi was op zoek naar een goed alternatief 
voor hout, dat volgens hem te snel verkleurt en 
veroudert. Anderzijds was hij geen voorstander van 
al te gladde materialen. Omdat het hout in Twinson 
PEFC-gecertificeerd is – en dus steeds afkomstig uit 
duurzaam beheerde bossen – is het trouwens een 
milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout. 
Door natuurlijke oxidatieprocessen krijgen de 
houtvezels in de gevelbekleding, onder invloed van 
zon en regen, na enige tijd hun definitieve patine. 
In tegenstelling tot hout hoeft de Twinson-gevelbe-
kleding niet periodiek vernist of geolied te worden.

Vakkundig schrijnwerk door Vanac
Vanac – opgericht in 1994 – nam de plaatsing van 
de gevelbekleding voor zijn rekening. Deze schrijn-
werkerij biedt algemeen schrijnwerk aan en spe-
cialiseert zich in dakconstructies, gevelbekleding, 

ramen en deuren. Zaakvoerder 
Bert Van Acker staat met zijn drie 
personeelsleden voor een kwali-
teitsvolle en persoonlijke aanpak 
op maat van elke klant. 

“Na overleg met de architect en de 
technische dienst van Deceuninck 
werd besloten om met een voeg 
ter hoogte van de bovenkant van 
de ramen te werken, zodat even-
tuele uitzetting van de planken in 
de zomer geen problemen zou 
opleveren. De voeg werd netjes 
afgewerkt met een extra profiel 
dat rondom het hele gebouw 
doorloopt. Er werd nauwgezet 
afgesproken hoe de gevel precies zou worden op-
gebouwd, rekening houdend met de specifieke ei-
genschappen van het Twinson-materiaal, en welke 
afwerkingsprofielen gebruikt zouden worden.” 

Doordachte gevelopbouw
Dankzij die heldere afspraken blikken de Vanac- 
medewerkers terug op een snelle en makkelijke 
montage. Vanac voorzag de binnenmuren eerst 
van een isolatieschil en zorgde vervolgens voor 
een horizontaal en verticaal regelwerk om vol-
doende ventilatie te garanderen. De platen werden 
onzichtbaar op het regelwerk bevestigd met de 
gepatenteerde clipsen die door Deceuninck ont-
wikkeld werden. Een tand-en-groefsysteem zorgt 
voor een perfect evenwijdige uitlijning. Naast een 
start- en eindprofiel is er ook een afwerkingspro-
fiel, een hoekprofiel en een ventilerende raam- en 
dakrandafwerking beschikbaar, in aluminium en in 
bepaalde gevallen ook in het Twinson-materiaal.	▪

100% RECYCLEERBAAR
Omdat het Twinson-materiaal 100% recycleerbaar is,  
herwerkt Deceuninck de resten en het zaagafval tot nieuwe 
producten. Breng alle resten en zaagafval terug naar jouw 
plaatselijke verdeler! 

PROJECTZOOM  ▪  TWINSON-GEVELBEKLEDING

NATUURLIJKE UITSTRALING, KLEURVAST, ONDERHOUDSARM

Twinson-gevelbekleding

“Bezoekers zijn vaak onder de indruk van de gevel.  
Ze zijn verrast wanneer ze horen dat de gevelbekleding 
grotendeels uit kunststof bestaat.”  Rudi Devriese

Bert Van Acker, zaakvoerder Vanac

De gevel van het museum De Vierkante 
Cirkel in Oostkamp werd volledig bekleed 
met Twinson-gevelbekleding. Dit product 
combineert de natuurlijke look van hout 
met het onderhoudsgemak van kunststof.

Scan deze QR-code 
of surf naar 

deceuninck.be/profiles

Vraag het 
snel aan!

GRATIS 
STAAL
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BADHOTEL, DOMBURG (NL)
ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY - KLEUR 96 

In het mooie Badhotel in het Nederlandse Domburg, verscholen tussen duinen, 
bos en strand, werden onlangs 85 ramen vervangen door Elegant-profielen. In 
het najaar volgen nog eens 85 ramen. De werken werden uitgevoerd door MR 
Kozijnen. De bouwheer koos voor de Elegant Thermofibra Infinity-uitvoering 
om zo de beste thermische isolatie te realiseren.
—
Installateur: MR Kozijnen
www.badhotel.com

KARAAT, GRONINGEN (NL)
DECALU88 - ANODIC GOLD

Als je langs de Oosterhamrikkade fietst, kan je de Karaat-woontoren niet 
missen. De bouw van dit duurzame appartementencomplex zit ondertussen in 
de eindfase. Het gebouw is voorzien van opvallende goudkleurige aluminium 
profielen die de gevel in een mix van bruine tinten mooi tot leven brengen. Voor 
dit project produceerde HEPRO maar liefst 644 ramen.
—
Installateur: HEPRO
Projectpartners: BPD, VPD Architecten, Salverda Bouw
www.oosterhamrikkade-karaat.nl/karaat

BEL-FORD, ROESELARE (BE)
DECALU88 STANDARD - KLEUR 9005CTX 

Het gloednieuwe Bel-Ford is gelegen in het centrum van Roeselare. Rond een 
groene binnenplaats op de voormalige Proximus-site verrezen drie residentiële 
appartementsgebouwen (met 52 appartementen en 12 woonunits) en één 
kantoorgebouw, inclusief ondergrondse parking. Deze indrukwekkende site 
geeft een extra dynamiek aan de stadsomgeving.
—
Installateur: Glass Projects
Projectpartners: Ladermo Immo Projects bvba, Lafaut Immo Group, 
Kern Development, CAAN Architecten, Jan De Nul Group
www.bel-ford.be

Ontdek enkele toonaangevende bouwprojecten – in zowel België als Nederland – waarbij diverse projectpartners de krachten 
bundel(d)en om een mooi resultaat te realiseren. Voor elk project deden ze een beroep op producten van Deceuninck.

Work in progress

RESIDENTIE DE ZAAT, TEMSE (BE)
DECALU88 - KLEUR 7021 STRUCTUURLAK

Op de oude Boelwerfterreinen langs de Schelde verrees in Temse het 
ambitieuze reconversieproject de ZAAT. Na Kama en Mistral vormt residentie 
Belgica het sluitstuk van dit project. Deze woontoren van 11 bouwlagen – 
medio 2022 op te leveren – omvat 44 appartementen en 1 penthouse. Voor het 
ontwerp deed projectontwikkelaar Nieuw Temse/Cordeel een beroep op het 
architectenbureau B2Ai. 
—
Installateur: Alupelt
Projectpartners: Nieuw Temse, Cordeel België, B2Ai architects
www.belgica-dezaat.be

WORK IN PROGRESS  ▪  DECEUNINCK-PROJECTEN UITGELICHT

Karaat, Groningen (NL)

Badhotel, Domburg (NL)

Barry Callebaut, Lokeren (BE)

Bel-Ford, Roeselare (BE)

Residentie de ZAAT, Temse (BE)

BARRY CALLEBAUT, LOKEREN (BE)
TUNAL-MUURROOSTERS – KLEUR: RAL 7021 TC

In januari 2020 startten in Lokeren de werken voor de bouw van het grootste 
chocolademagazijn ter wereld, in opdracht van Barry Callebaut. Deceuninck 
leverde 43 Tunal-muurroosters. De grootste daarvan meet maar liefst 2,3 bij 2 m. 
Nog enkele indrukwekkende cijfers: 60.000 m² magazijnruimte biedt met gemak 
ruimte voor 125.000 palletten van elk 600 kilogram heerlijke Belgische chocolade. 
—
Installateur: Willy Naessens
Projectpartners: Barry Callebaut, WDP, Alheembouw, AAVO Architects
www.chocolade-magazijn.be
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Sterkteberekeningen maken, technisch advies geven aan archi-
tecten, bemiddelen, klachten behandelen,… Een technical ser-
vice engineer van Deceuninck moet van vele markten thuis zijn 
én uiteraard over een flinke technische bagage beschikken. Dat 
is zeker het geval bij Hjalmar van Zalingen, Dominiek Ebo en 
Tim Vanderputte, het technical service team van Deceuninck.

Gevarieerd takenpakket
Terwijl Hjalmar Nederlandse klanten vakkundig bijstaat, nemen 
Tim en Dominiek respectievelijk de Vlaamse en Waalse klanten 
voor hun rekening. Hjalmar: “Het technisch bijstaan van onze ver-
werkers is een van onze hoofdtaken. Daarnaast krijgen we ook 
heel wat vragen over warmte- en geluidsisolatie van onze raam- 
en deurprofielen, de beschikbaarheid van specifieke producten of 
over kleuren en installatiedetails bij gevelbekleding en terrassen.” 
Dominiek vult aan: “We beoordelen de technische haalbaarheid 
van projecten voor architecten en aannemers, en bemiddelen 
bij geschillen tussen bouwheer en plaatser.”

Het belang van sterke persoonlijke vaardigheden
Hjalmar, Dominiek en Tim zijn er het unaniem over eens dat lou-
ter inhoudelijke expertise niet volstaat om een goede technical 
service engineer te zijn: “Ook meedenken met de klant, luister-
bereidheid, stressbestendigheid en onderhandelingstalent zijn 
onmisbare kwaliteiten. En een oprechte interesse in producttech-
nische aspecten kan het verschil maken in advies aan klanten.” 

Dankbare job en een uitstekende team spirit!
De job van technical service engineer is uitdagend. Klantenvragen 

zijn vaak complex. Dominiek: “We overleggen regelmatig over 
specifieke klantendossiers. Zo wisselen we interessante techni-
sche tips en ideeën uit.” Tim vult aan: “Een van de sterktes van 
ons team is dat we elkaar zeer goed aanvullen. Zo is Dominiek 
een echte krak op het vlak van parate theoretische kennis, terwijl 
ik meer de man van de praktijk ben. En dankzij zijn jarenlange 
werkervaring bij zijn eerdere werkgever beschikt Hjalmar over 
een zeer brede productkennis.”

Waardering geven aan je team
En welke kwaliteiten appreciëren de collega’s van elkaar? 
“Dominiek is steeds behulpzaam en zeer snel in het beant-
woorden van klantenvragen. Tim is een echte teamspeler en 
houdt van de kordate, no-nonsenseaanpak. En Hjalmar is als 
Nederlander wat directer dan zijn Vlaamse collega’s, maar deelt 
zijn indrukwekkende expertise zeer graag met het team.” ▪

DECEUNINCK TEAM  ▪  TECHNICAL SERVICE ENGINEER

Klanten optimaal technisch 
ondersteunen en ontzorgen
WAT DOET EEN TECHNICAL SERVICE ENGINEER?

HEB JE OOK EEN VRAAG VOOR EEN VAN 
ONZE TECHNICAL SERVICE ENGINEERS?
Neem contact op met:

Tim (Vlaanderen): tim.vanderputte@deceuninck.com 
+32 479 53 71 38

Dominiek (Wallonië): dominiek.ebo@deceuninck.com 
+32 474 55 67 10

Hjalmar (Nederland): hjalmar.vanzalingen@deceuninck.com 
+31 6 55 87 64 85

“Een van de sterktes van ons team is dat we 
elkaar zeer goed aanvullen."  – Tim Vanderputte

“Het technisch  
bijstaan van onze 
verwerkers is een van 
onze hoofdtaken." 
– Hjalmar van Zalingen

“We overleggen regelmatig over specifieke 
klantendossiers. Zo wisselen we interessante 
technische tips en ideeën uit.” – Dominiek Ebo

Tim startte in 2005 met testextrusies van nieuwe tools en deed ook heel 
wat ervaring op in de R&D-afdeling van Deceuninck. In september 2020 
startte hij als technical service engineer. Zijn ruime praktijkervaring komt 
er zeer goed van pas. 

Hjalmar van Zalingen

Dominiek Ebo

Hjalmar schoot in juni 
2020 uit de startblokken, 
maar had daarvoor al 23 
jaar ervaring in hang- en 
sluitwerk voor kunststof 
en aluminium profielen 
en elektrotechnische 
oplossingen.

Tim Vanderputte

Dominiek is al 25 jaar aan de slag bij Deceuninck. Zijn uitgebreide 
loopbaan bij Deceuninck is een echte meerwaarde in het opleiden 
van verdelers en klanten en in de dienst na verkoop.
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Raamfabrikant Hemmar is een van de 
toonaangevende constructeurs van kunst-
stof ramen en deuren op de Belgische 
markt. Twee jaar geleden lanceerden ze 
met Aluneo ook de productie van Decalu 
aluminium. We gingen op bezoek bij de 
zaakvoerders Dimitri en David Hemelings 
voor een gesprek over innoveren en 
investeren in de toekomst.

Vliegende start
Exact 30 jaar geleden, in 1991, richtten 
Herman en Wilfried Hemelings Hemmar op. 
De overname van een failliete raamfabrikant 
bood de gewezen dakwerkers de kans om 
Deceuninck-fabrikant te worden voor ramen 
en deuren in kunststof. Vandaag runnen 
de neven Dimitri en David het bedrijf. 
Waar kunststof geen geheimen kent voor 
Dimitri, is David de expert wanneer het over 
aluminium gaat. 

Dimitri: “Van bij de start van het bedrijf 
werd volop ingezet op een doorgedreven 
automatisering van onze productieprocessen. 
We investeerden continu in een state-of-the-
art machinepark. Vandaag blijven we inzetten 
op vernieuwing. Voor David en mezelf is 
automatisatie synoniem met efficiëntie. 
Zonder investeringen in volautomatische 
lijnen kan je niet meer concurrentieel zijn.”

Voorsprong door automatisering
Hemmar werkt exclusief met Deceuninck- 
producten. In de vestiging in Huizingen 
worden dagelijks 250 kunststof ramen 
geproduceerd. Vier naadloze lasmachines 
halen elk een capaciteit van 30 ramen per 
uur. In dezelfde vestiging huist ook Aluneo, 
waar ze 100 aluminium ramen per week 
voor hun rekening nemen. Al op jonge 
leeftijd doorliepen de bedrijfsleiders elke 
productiefase in het familiebedrijf. Die 

kennis is vandaag van onschatbare waarde 
bij het schrijven van eigen software voor de 
machines in het bedrijf.

Eigen machinesoftware
Dimitri legt uit wat de aanpak binnen Hemmar 
zo uniek maakt: “Dankzij onze technische 
kennis en ervaring zijn David en ik in 
staat om elke fase in het productieproces 
te vertalen in softwarenoden. Op korte 
termijn willen we – binnen de grenzen van de 
rentabiliteit – nog performantere machines 
in gebruik nemen, zoals bijvoorbeeld een 
nieuwe zaagstraat. Die aanpak stelt hoge 
eisen aan de software. Momenteel hebben we 
drie vaste programmeurs in dienst, waarvan 
er twee onze eigen softwareprogramma’s 
schrijven.”

Papierloze aanpak
Dimitri en David gaan ook voluit voor een 
papierloze aanpak binnen het bedrijf. “Sinds 
anderhalf jaar – bij de uitbraak van de co-
ronapandemie – trekken we resoluut de 
kaart van digitalisering. Montageschema’s, 
offertes, bestelbonnen, opmerkingen bij een 
lopend order,… alles wordt digitaal in het 
systeem ingevoerd. Ook de productiemede-
werkers werken volledig digitaal via tablets. In 
de toekomst willen we onze klanten de kans 
geven om via een track-and-tracesysteem de 
productie van hun schrijnwerk op te volgen.” ▪ 

“Via een 
digitale aanpak 
optimaliseren 
we verschillende 
bestellingen, wat 
tot minimale 
zaagresten leidt.”
Dimitri Hemelings

PARTNER IN DE KIJKER  ▪  HEMMAR/ALUNEO

VAN AUTOMATISERING EN DIGITALISERING 
TOT VAKMANSCHAP

Investeren in de toekomst

"Met onze eigen 
software kunnen 
we een bestelling 
van een raam-
verdeler volledig 
automatisch 
overzetten naar 
een productie- 
order. Zo winnen 
we tijd en vermin-
deren we de kans 
op fouten."
David Hemelings
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▪	 Fabrikant van ramen & deuren in pvc en aluminium
▪	 Opgericht in 1991
▪ Zaakvoerder Hemmar: Dimitri Hemelings 
▪ Zaakvoerder Aluneo: David Hemelings en Peter Wauters 
▪ Werknemers: Hemmar: 45 - Aluneo: 5
▪ www.hemmar.be – www.aluneo.be                                                                  

HEMMAR/ALUNEO

David en Dimitri Hemelings

Dankzij mobiele communicatie-
tools spelen medewerkers kort 
op de bal bij wijzigingen in het 
productieproces. 

Bij de productie van ramen en deuren zijn 
naast technische skills ook computervaar-
digheden onontbeerlijk.




