
Onze specialisati es, uw voordelen

• opti malisati e bestaande constructi es
• gezamenlijk ontwerp nieuwe constructi es
• productopti malisati es op het vlak van plaatdikte, 
   vormgeving of lassamenstelling 
• op punt stellen van goedkoopste constructi eproces

WE SHAPE 
YOUR IDEAS
Wij geven vorm aan al uw 
plaat- en laswerk
Wat maakt Shapes Metalworks zo interessant voor u? 
Wij bieden u alles onder 1 dak: van precisie-
metaalbewerking tot halff abricaten en afgewerkte 
constructi es. U kunt bij ons zowel terecht voor prototypes, 
stuk- als voor seriewerk. En dat in staal, RVS en aluminium.

Topkwaliteit tegen marktconforme prijzen
Met Shapes Metalworks kiest u voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding met aandacht voor de gewenste levertermijn. 
Die garanderen we u door gebruik te maken van een state-of-the-art machinepark, performante operatoren en gekwalifi ceerd 
engineering- en laspersoneel. Onze medewerkers denken echt mee met u en uw designers. Kleine ingrepen die ze vooraf met u 
bespreken, besparen u vaak veel geld.

Certi fi cering voor ISO 3834-2, EN15085 en 
binnenkort ook EN1090-3 en ISO 9001
Bij Shapes Metalworks geloven we in de voortdurende opti malisati e van 
onze processen. Dat bewijzen we u graag. Met de certi fi caten waarover we 
beschikken. Maar liever nog met onze service en ons precisiewerk.
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Facts & Figures

Hoofdzetel in Gullegem 
coördinatie · administratie · engineering · verkoop en aankoop 
CNC-programmatie · productiehal voor plaatbewerking en robotlassen 

Productiesite Roeselare
laswerken en lakkerij

Mensen en machines: 
verbonden tot een ijzersterk geheel 

Bij Shapes Metalworks geloven én investeren we in de continue opleiding van onze vaklui.  
Want het zijn de knowhow en de ervaring van onze mensen die onze lasverbindingen pas echt sterk maken.

Klaar om samen meer te halen uit uw producten en plannen?  
Contacteer ons.
Een offerte nodig? Een vraag?  
Mail administratie@shapesmetalworks.be  
of bel +32 56 42 49 70.

Shapes Metalworks
Nijverheidslaan 53
B-8560 Gullegem
www.shapesmetalworks.be

“Bij elke opdracht verbinden we vakmanschap, 
flexibiliteit en  klantvriendelijkheid tot een 

stevig geheel.”
Fritz Walcarius, CEO

“Wij willen net hetzelfde als u:  
een scherpe prijs en respect voor  

de intrinsieke karakteristieken  
van uw constructies.”

Dirk Haerinck, CEO

Infrastructuur
21.000 m² productieruimte · rolbruggen tot max. 10 ton 
Uitgebreid machinepark: ponsmachine · 5 lasersnijmachines (3 tot 12 M) · 6 plooibanken (1 tot 8 M) · plaatschaar · 7 lasrobots  
2 bedfreesmachines · 2 draaibanken · natlakkerij 
Voorraad
Automatisch platenmagazijn met 700 lokaties · 1.750  ton platenvoorraad 

Team
Productie- en lasafdeling: 55 medewerkers 
Technisch commerciële dienst & aankoop: 12 medewerkers
Werkvoorbereiding & administratie: 10 medewerkers


