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WIJ BESCHERMEN UW INVESTERING
TEGEN CORROSIE

VAN EENMANSZAAK TOT FAMILIEBEDRIJF

DE FIJNERE KNEPEN VAN HET VAK

In 1992 ziet Metallisatie Vanparys het levenslicht. Het
is op dat moment nog een eenmanszaak en er wordt
voornamelijk ter plaatse bij de opdrachtgevers gestraald
en geschilderd.

Vanparys geniet een solide reputatie voor de meer delicate carrosserieafwerking.

Vanaf 1998 zet de professionalisering zich door. De ﬁrma
wordt omgevormd tot een bvba en koopt industriegrond
op het bedrijventerrein Roeselare – Beveren Noord. Een
jaar later gaan de broers Romain en Stefaan aan de slag
in het eigen bedrijfsgebouw.
Het jaar 2003 luidt een nieuwe mijlpaal in met de overname van de activiteiten van de ﬁrma Claeys & Co uit
Diksmuide.
Wij blijven gestaag groeien. Door de gedeeltelijke overdekking van het bedrijfsterrein kan de nuttige oppervlakte verdubbeld worden, wat de snelheid en de service
aan de klantenkring ten goede komt.

De klantenkring kan bij ons terecht voor een totaalpakket van stralen, metalliseren en spuiten. De opdrachtgevers zijn afkomstig uit de landbouwsector (rollend
materieel, gereedschap...), de bouw (rollend materieel,
kranen...), transportsector, de algemene industrie en de
overheden.
De beide zaakvoerders zijn zelf altijd te vinden op de
werkvloer, waar ze een constante kwaliteitscontrole verzekeren. De medewerkers worden intern opgeleid en ingezet volgens hun persoonlijke vaardigheden.
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Vandaag telt onze onderneming 8 medewerkers en beschikt ze over 6 cabines (l 20 m x b 8 m x h 6 m). De komende jaren willen wij ons blijven toeleggen op de meest
recente en innovatieve straal- en spuittechnieken.

NA STRALEN

IN GRONDVERF

EEN TOTAALPAKKET AAN TECHNIEKEN

Stralen

Verfspuiten

Staalconstructies, maar ook hout, worden gestraald met
het oog op een goede hechting en bescherming of als
voorbereiding op metalliseren.

Natlakken is een eindafwerking in de oppervlaktebehandeling van staal, aluminium en inox constructies.

Het straalmiddel wordt gekozen in functie van het materiaal en de graad van vervuiling of corrosie.

Diverse coatings in de meest uiteenlopende kleuren kunnen worden aangebracht op materiaal voor zowel particulier als industrieel gebruik.

Metalliseren
Metalliseren beschermt metalen constructies in open
lucht tegen corrosie.
Een zink-aluminiumlegering wordt aan de hand van een
vlamspuitpistool op het oppervlak aangebracht. De dikte
van de laag wordt bepaald in functie van de uiteindelijke
toepassing en omgeving.

Voorbereiding
schilderen - Carrosserie
Zowel het beitsen van aluminium, het schuren van roestvrij staal als het uitplamuren van diverse oppervlakken
behoort tot onze werkzaamheden.
Wij beschikken over een carrosserie werkplaats waar
uitsluitend de voorbereidingen tot het natlakken gebeuren.
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www.vanparysbvba.be
motraco

BANDEN & VELGEN - AUTOWISSELSTUKKEN - AUTO- EN INDUSTRIELAKKEN - NON PAINTS & TOEBEHOREN
Brugsesteenweg 419 - 8800 Roeselare - tel +32(0)51 22 88 04 - fax +32(0)51 22 89 47 - www.motraco.be

Deze brochure werd gerealiseerd door:

Een product van: Big Media Group nv

Dentergemstraat 94
8780 Oostrozebeke
Tel 056/66 85 63
Fax 056/66 88 86
e-mail: oostropaintsbvba@skynet.be

Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel
Tel.: +32 (0)11 808 808,
Fax: +32 (0)11 808 809
info@uwbrochure.be
www.uwbrochure.be

Vol gas!
Probleemloos verder met technische gassen voor
alle toepassingen.
Wij bieden U een volledig gamma technische gassen aan:
voor ambacht en industrie, in gasflessen of in flessenbundels,
zelf afgehaald of geleverd. Enkele voorbeelden: acetyleen,
argon, ballongas, perslucht, koelmiddelen, koolzuur, voedingsgassen Protadur®, propaan, lasbeschermgassen Sagox®,
zuurstof, stikstof of waterstof en nog veel meer.

T: 02 269 46 75
www.wagner-wsb.eu

En hoeveel gas heeft U nodig? Geheel vrijblijvend
beantwoorden wij graag al uw vragen:
Telefoneer, schrijf, fax of email ons.

invoerder van autolakken

invoerder van non-paints

Gassen, service
en knowhow

Westfalen BVBA-SPRL · Watermolenstr. 11 · 9320 Aalst
Tel. 053-64.10.70 · Fax. 053-67.39.07
Email info@westfalen.be · www.westfalen.be
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Zo bereikt u Metallisatie Vanparys:
•
Autosnelweg E403/A17 Kortrijk-Brugge afrit nr. 8.
•
Richting Beveren.
•
Aan de eerste rode lichten rijdt u rechtdoor.
•
Blijven rechtdoorrijden gedurende 2 km.
•
Aan de tweede rode lichten slaat u links af.
•
Blijf de hoofdweg volgen
•
Neem de 3de straat aan de rechterkant
•
Na 200m op de linkerkant vindt u ons bedrijf.

Industrieweg 27
8800 Roeselare
Tel: 051/24.40.34
Fax: 051/22.97.00
vanparys.metal@scarlet.be
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