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Shapes Metalworks bestaat 5 jaar en is 
het resultaat van een fusie tussen Shapes 
Subcontracting uit Roeselare en FP Me-
tal uit Gullegem. “We verwerken zowel 
staal, aluminium als inox in kleine en 
middelgrote series”, legt Dirk Haerinck 
uit. “Het verschil met onze collega’s is 
dat we ook grotere lengtes (tot 12 meter) 
en breedtes (tot 3 meter) kunnen aanbie-
den. De voorbije jaren hebben we fors in-
gezet op automatisering. Zo beschikken 
we onder meer over een plooirobot voor 
stukken tot maximaal 5 meter. Manu-
eel kunnen we tot 8 meter plooien. Die 
trend naar automatisering is broodnodig 
om dezelfde service te kunnen bieden 
in een tijdperk waarin het voor ons en 
andere bedrijven erg moeilijk is om 
de juiste mensen te blijven vinden. De 
diversificatie van onze klantenportfolio – 
de belangrijkste klant vertegenwoordigt 
nog geen 10% van de totale omzet – laat 
toe om ook nieuwe zakelijke relaties snel 
te bedienen.”

In 5 jaar tijd slaagde de onderneming 
erin de omzet te verdubbelen, tot 16 
miljoen euro. “We danken die expansie 
aan het zorgvuldig respecteren van onze 
kernwaarden: flexibiliteit, leverbetrouw-
baarheid en kwaliteit. Dat is cruciaal om 
relevant te blijven in een regio die hoog-
waardigheid eist. Dringende bestellin-
gen kunnen we binnen de 12 tot 24 uur 
leveren; de meeste orders voor plaatwerk 
leveren we uit op weekbasis.”

Inzake laswerken kan het bedrijf mooie 
adelbrieven voorleggen. “We behoren 
tot de schaarse ondernemingen die over 
specifieke ISO-certificaten voor product-

lasgroepen beschikt. Zo zijn we onder 
meer  gecertificeerd voor het lassen van 
spoorwegmateriaal (EN 15085) en dra-
gende structuren (EN 1090), en dit voor 
de hoogste executieklasse.” 

Complementair

Door de opslorping van ProTech is 
Shapes Metalworks nu actief op sites in 
Gullegem, Roeselare en Torhout. “Pro-
Tech sluit helemaal bij ons aan qua visie 
(flexibiliteit in maatwerk voor kleine en 
middelgrote series) en specialiseert zich 
in vakwerk dat helemaal complementair 
is met wat wij doen. In totaal beschikken 
we nu over 21.000 m² productieruimte. 
Het is onbegonnen werk om dat op één 
site te centraliseren, omdat er in de regio 
geen dergelijke grote percelen beschik-
baar zijn. We zijn ook kind aan huis bij 
heel wat klanten buiten de provincie. De 
Oost-Vlaamse manier van zakendoen 
lijkt erg veel op de West-Vlaamse, maar 
in die regio heb je minder specialisten in 
plaatbewerking en verspaning, waardoor 
ze veel en graag een beroep doen op onze 
expertise en diensten.” (BVC - Foto Kurt)

WWW.SHAPESMETALWORKS.BE

“De diversificatie van 
onze klantenportfolio 
laat toe om ook nieuwe 
zakelijke relaties snel te 
bedienen.”  
— Dirk Haerinck 

Shapes Metalworks legt focus 
op maatwerk in plaatwerk
Een onestopshop worden voor plaatbewerking, lasconstructies én 
verspaning: Shapes Metalworks slaagt er steeds beter in om zich op 
die manier te profileren. Nu de onderneming onlangs ook ProTech uit 
Torhout verwierf, kunnen Belgische klanten voor een nog uitgebreider 
dienstenpakket terecht bij het bedrijf van Dirk Haerinck en Fritz Walcarius. 
“Ook voor Oost-Vlaamse klanten zijn we erg belangrijk, temeer in die regio 
minder bedrijven zich toeleggen op metaalbewerking.”

Plaatverwerking
Verspaning

Lasconstruc�es
Co-engineering 

056 42 49 70

www.shapesmetalworks.be

“We shape your ideas”

info@shapesmetalworks.be

Shapes Metalwork

 ɾ Shapes Metalworks

 ɾ Gullegem – Roeselare – Torhout

 ɾ Metaalbewerking, plaatbewerking,  

verspaning, laswerken en  

co-engineering
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