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Firmalogo

Sectoromschrijving
Alkern VOR Beton nv – Ieperseweg 112 – 8800 Roeselare
Fabrikant van prefab betonproducten.
www.vor-beton.be

Almasy nv – Europastraat 14 – 2321 Hoogstraten
Magazijnrekken, archiefrekken, lockers… Magazijn – , archief- en
kleedkamerinrichting.
info@almasy.be
www.almasy.eu
Aquafontal bvba – Paryssenstraat 3– 8740 Pittem
Ontwerp, realisatie en onderhoud van waterpartijen met publiek karakter.
info@aquafontal.be

Axioma nv – Mannebeekstraat 31 – 8790 Waregem
Axioma nv is in België al jaren een belangrijke lichtpartner actief in het
midden – en hogere segment van de projectenmarkt in diverse professionele
sectoren waaronder de openbare verlichting. Wij zijn ‘lichtspecialisten’,
experts dus met heel wat knowhow. We leveren niet alleen producten, maar
ook services… en vooral oplossingen: voor vraagstukken van bedrijven en
overheden, zoals energiebesparing, productiviteit of veiligheid.. maar ook
van imago of marketing… of van installatie- en onderhoudscomfort. Nu meer
dan ooit door en met LED verlichting.
www.axioma.be
Beton De Clercq bvba – Steenkaai 111- 8000 Brugge
Producent van geprefabriceerde betonproducten voor riolerings – en
wegeniswerken.
info@declercq-beton.be
www.declercq-beton.be
Bspecialities G.C.V. - Lipselaan 84- 3020 Herent
Bspecialities is de Belgische hoofdverdeler van het BINsytem gamma
waaronder afvalbakken, peukenzuilen en BINswinger. Meer info kunt u
terugvinden op www.bspecialities.be .
info@bspecialities.be
www.bspecialities.be

Claerbout Metaalwaren bvba – Bruggesteenweg 258
8830 Hooglede-Gits
Gereedschappen, straatmeubilair en signalisatie.

steven.delaere@claerbout.be
www.claerbout.be

CREAT– Stropstraat 1- 9000 Gent
De aankoopcentrale CREAT
-online bestelplatform met uitgebreide catalogusproducten en diensten
-expertise in wetgeving overheidsopdrachten
-belangrijke prijs- en kwaliteitsvoordelen door gebundelde marktbevraging
Liesbeth.devriendt@farys.be
www.farys.be

Dockx & Co bvba – Industriestraat 8A – 8755 Ruiselede
Disaghor- Dockx is een totale leverancier voor openbaar groen waarbij we
Good Urban Practice (GUP) centraal stellen. Dit onder andere door aandacht
te hebben voor de inrichting van groeiplaatsen van bomen voor een
duurzame integratie van ‘groen’ in de openbare ruimtes.
info@disaghorgroup.be

Ebema nv – Dijkstraat 3 – 3690 Zutendaal
Ebema is een familiale onderneming met een lange termijn visie en een
trendsetter in innovatie, productie en verdeling van hoogwaardige prefab
betonproducten.
Dit realiseren we op een duurzame wijze in partnership met onze klanten en
medewerkers en met respect voor onze omgeving. Onder het merk
Ebema_LivingCity produceren en verdelen we prefab materialen voor de
openbare markt. Ons motto: Wij verbeteren ruimte.
marketing@ebema.be
www.ebema.com www.stone-style.com
EJ Benelux Access Solutions –Paapsemlaan 11B bus 5– 1070 Anderlecht
EJ is wereldleider in het ontwerp, de productie en de distributie van
oplossingen voor afsluitinrichtingen voor wegenistoepassingen,
waterleidingen, rioleringen, afvoer van regenwater, telecominfrastructuur
en andere netwerken over de hele wereld.

www.ejco.com
benelux.info@ejco.com
Escala/ Skilliant cvba – Spoorwegstraat 14- 8200 Brugge
Escala geeft kwalitatieve antwoorden op actuele opleidingsnoden voor de
publieke sector, de social- profit en non-profit.
www.escala.be
Febelcem – Vorstlaan 68 – 1170 Brussel
Febelcem, de Federatie Van de Belgische Cementnijverheid. Promotie van
diverse toepassingen van cement en beton in architectuur, infrastructuur en
publieke ruimte d.m.v. publicaties, studiedagen en technische assistentie
tijdens ontwerp, uitvoering en opvolging van werken.
www.febelcem.be
l.rens@febelcem.be - l.pedro@febelcem.be
Flanders Color nv – Kortrijkstraat 380 – 8560 Wevelgem
Fabrikant en groothandel in coatings voor gebouwen, meubel- en
metaalindustrie. Uitgebreid gamma aan non-paint producten en materialen,
uniek in België. BENOR gecertificeerde beschermingscoating voor
betonoppervlakten in rioleringsstelsels.
www.flanderscolor.be
Green Road nv – Brugstraat 16c- 9260 Wichelen

Aanleg, renovatie en onderhoud van onverharde en half-verharde wegen en
paden.
info@greenroad.be
G. Lambert & Co s.a. - Rue de Néverlée 1 – 5020 Namur (Rhinses)
G. Lambert & Co id e de officiële invoerder van de Mercedes-Benz Unimog
gamma in België sinds 1952. Unimog, een voertuig met meerdere talenten
dat opvalt door zijn veelzijdigheid, betrouwbaarheid en robuustheid,
waardoor het ten allen tijde een waardevolle bondgenoot is.
Robin.defays@lambert.mercedes-benz.be
www.lambertmercedes.be
Kärcher Center Van Mol west – Leerlooierijstraat 3– 8600 Diksmuide
Verkoop, verhuur en service van industriële reinigingsmachines.
fvr@karchervanmol.be
info@karchervanmol.be

Koti Nabo nv – Bedrijfsstraat 3 – 3930 Hamont-Achel
Reiniging
www.koti-eu.com

Koudasfalt van den Broek bvba –Veldstraat 1-3680 Maaseik
Producent en leverancier voor reparatieproducten voor de wegenbouw.
info@koudasfalt.be
www.koudasfalt.nl
Lithobeton nv - Kanaalstraat 18- 8470 Gistel
Lithobeton nv, een professioneel gegroeid familiebedrijf, is gespecialiseerd in
de fabricage van standaard en op maat gemaakte producten voor
wegeniswerken en nutsleidingen. Tevens is Lithobeton nv de leverancier van
distuributiecabines voor de netbeheerders en bevoorrechte partner voor de
vele electro-installateurs in België.
info@lithobeton.be
www.lithobeton.be

Mobilmat nv- Pathoekeweg 400 – 8000 Brugge
Mobilmat nv staat in voor onderhoud en herstellingen van beton- en
asfaltwegen, uitvoeren van gietasfaltherstellingen en waterdichtingswerken
en gekleurde wegdeksystemen. Productie van hard asfalt en verdeler van
asfaltwapening.

mob@mobilmat.be – www.mobilmat.be
Novatio – Industrielaan 5B – 2250 Olen
Novatio, specialist in onderhouds- en reparatieproducten of gereedschappen voor professionals, is een internationale speler die
wereldwijd actief is in 28 landen. Sinds 1978 biedt Novatio kwalitatieve
oplossingen aan voor onderhoud en herstelling in transport, bouw en
industrie. Wij draagt kwaliteit, milieuzorg en veiligheid hoog in het vaandel.
Daarom werken we volgens ISO 9001-, ISO 14001- en OHSAS 18001gecertificeerde kwaliteitsprocedures.
info@novatio.be
www.novatio.be
PCLT vzw- Zuidstraat 25- 8800 Roeselare
Opleidingen, in de sectoren Industrie, Groen, Tuinbouw en Landbouw. De
opleidingen zijn praktijkgericht met de aadacht op veilig en efficiënt werken.
info@pclt.be
www.pclt.be

PUTkast Bv – Witte Vlinderweg 16 – 1521 PS Wormerveer – Nederland
Technisch straatmeubilair. Kasten voor elektra en water voor ondermeer
markten, evenementen, verlichting en andere doeleinden.

info@putkast.nl
www.putkast.nl
www.straatkast.nl
www.putluik.nl
Remeha nv – Koralenhoeve 10 – 2160 Wommelgem
Remeha, toonaangevende producent van sanitair warm water en centrale
verwarmingsoplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw, biedt een totale
service op maat om in ieder zijn behoefte en wensen te voorzien in
verwarming en sanitair warmwatercomfort.
www.remeha.be
Scania Belgium nv – A. Van Osslaan 1 bus 28-1120 Neder-Over-Heembeek
Verkoop en service van Scania vrachtwagens en getrokken materieel.
www.scania.com
Steinzeug- Keramo nv – Paalsteenstraat 36 – 3500 Hasselt
Steinzeug-Keramo is een internationaal gerichte onderneming van de
Wienerberger groep en is reeds jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling, de
productie en de verkoop van gresmaterialen voor afvalwatersystemen.
Gresbuizen zijn duurzame keramische producten gemaakt van natuurlijke
klei met unieke eigenschappen op het vlak van betrouwbaarheid, levensduur
en milieuvriendelijkheid.

Wij produceren het hele gamma van gresbuizen, hulpstukken en
inspectieputten op twee locaties in Europa waarvan de grootste in
Vlaanderen (Hasselt) is gelegen.
Gezien de snel evoluerende marktomstandigheden, kiezen wij voor een
innovatief gestuurde aanpak met nieuwe producten en met de juiste
oplossingen voor onze klant, niet enkel voor vuilwater- maar ook voor
regenwatertoepassingen.
L.sillis@steinzeug-keramo.com
www.steinzeug-keramo.com
Technisch Bedrijf NV Karel De Kegel – Joseph Cardijnstraat 7 – 9420 ErpeMere
Verkoop, service, reparatie, onderhoud, onderdelen en accessoires van
professionele straatveegmachines (RAVO, MATHIEU, SCARCAB).
info@nvdekegel.com
www.nvdekegel.com
Touartube nv – Menenstraat 406 – 7700 Moeskroen
Podia en tribunes op aanhangwagen, podiumelementen, demonteerbare
podia en tribunes – verkoop en verhuur.
info@touartube.com
www.touartube.com

TVH – Brabantstraat 15 – 8790 Waregem
Meer dan 50 jaar ervaring in onderdelen en accessoires voor material
handling en industriële machines. Ook voor verkoop, verhuur en onderhoud
voor material handling kan u bij ons terecht. Ons opleidingscenter ‘TVH
Academy’ biedt bestuurderstrainingen en technische opleidingen.
info@tvh.com
www.tvh.com

Uitrusting Schréder nv – Puursesteenweg 333 – 2880 Bornem
Schréder ontwerpt en ontwikkelt intelligente oplossingen die publieke
ruimtes veranderen in veilige, comfortabele, duurzame en slimme
omgevingen. Wij zijn een belangrijke regionale speler in onze sector. Deze
nabijheid maakt het mogelijk om een partnership met onze klanten te
ontwikkelen en producten aan de lokale wensen en vereisten aan te passen.
acopin@schreder.com
www.schreder.com

Concrete Diversity bvba – Rue des Sablières 16- 7503 Tournai
Urba Style bvba is gespecialiseerd in het maken van straatmeubilair in
architectonisch beton. Naast het uitgebreid gamma aan standaard
zitbanken, zitblokken, afsluitpalen en plantenbakken kan Urba-Style alle

maatwerk aan. Samen met betontegels & -straatstenen kunnen zij u een
totaalpakket aanbieden.
Concrete Diversity bvba, deel van de Urbastyle group, is de specialist in de
inrichting van begraafplaatsen. Met meer dan 45 jaar ervaring en honderden
referenties is Concrete Diversity uw aanspreekpartner voor al uw vragen of
wensen betreffende columbaria, urnenkelders, grafkelders, meubilair en
accessoires voor uw begraafplaats.

Vandaele Konstruktie nv –Stationsstraat 119 – 8780 Oostrozebeke
Constructeur van machines voor onderhoud wegen en wegbermen,
takkenversnipperaars. Importeur VOTEX klepelmaaiers, EPOKE
gladheidsbestrijding , WESTTECH boomknippers.
sales.belgium@vandaele.biz
www.vandaele.biz

Vandersanden- Riemsterweg 300 – 3740 Bilzen
Sfeervolle kleiklinkers voor de publieke ruimte. Een duurzaam
bestratingsmateriaal dat uitstekend past bij circulaire inkopen.

kleiklinkers@vandersanden.com of b.hesen@vandersanden.com

Vandipaint nv – Kalkhoevestraat 1 – 8790 Waregem
Producent en toonaangevende expert van maerkingsmaterialen voor weg,
snelweg, luchthaven en parking (water- en solventenverf, koudplast,
thermoplast, gekleurde –en decoratieve coating). We brengen ook een
breed scala aan aanvullende producten op de markt: toegankelijkheids- en
beveiligingsproducten, prefab thermoplast, kunststofproducten,…
Vandipaint nv is een dochteronderneming van Signature Group (Eurovia,
VINCI).

https://www.waregem.be/bedrijvengids/vandipaint-nv
https://www.linkedin.com/company/vandipaint-nv

Verhelst Bouwmaterialen nv – Stationsstraat 30- 8460 Oudenburg
Verhelst Bouwmaterialen NV is een gevestigde waarde in de bouwwereld en
focust zich onder andere op het aanleveren van materialen voor de
“wegenbouw”.
Onze specialiteiten :
-

-

Kleiklinkers (vormbak en strengpers)
Rioleringsmaterialen:
o Gresbuizen en hulpstukken
o PP-buizen en hulpstukken
o PVC-buizen en hulpstukken
Bufferbekkens in kunststof
Lichte aanvullingen met Argex

West-Vlaanderen is ons voornaamste werkgebied.
LVK@verhelst.be
www.verhelst.be

Verkeers- en Veiligheids Signalisatie nv– Veldstraat 107- 3500 Hasselt
VVS-Straatmeubilair:
U kunt bij VVS terecht voor de totaalinrichting van de openbare ruimte. Ons
gamma omvat oa. zitbanken, picknicktafels, anti-parkeerpalen, afvalbakken,
fietsrekken, fietsbeugels, bushalte accommodatie, overkappingen,
boomroosters, plantenbakken enz. Omdat wij over een eigen
productieafdeling beschikken,
kunnen wij ook maatwerk leveren. Hierdoor zijn we flexibel en werken we
graag mee aan de perfecte oplossing voor uw ruimte.
VVS-Signalisatie:
VVS is dé one-stop-shop
voor signalisatie, markeringen, straatmeubilair, pictogrammen, veiligheidsm
ateriaal en toebehoren.
Met meer dan 30 jaar ervaring, een eigen productielijn en plaatsingsdienst,
zijn we toonaangevend toeleverancier voor het inrichten van de publieke
ruimte.
Mede door innovatie en digitalisering, zien we een enorm groeipotentieel in
de sector.

ellen@vvsnv.be
www.vvsnv.be
Viva Cleaning bvba –Brugsesteenweg 383D- 8800 Roeselare
Onderhoud en herstellingen alle merken reinigingsmachines en
hogedrukreinigers.
cv@lavorwash.be
www.vivacleaning.be
Vlario vzw – De Schom 124 – 3600 Genk
Kenniscentrum en overlegplatform voor riolerings- en
afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.
www.vlario.be
joke.francken@vlario.be

