
DE PLAATS VOOR  
UW PLAATWERK
Shapes Metalworks behoort tot de Belgische top op het gebied van plaatwerk. Precisie is daarbij onze grootste troef!  
Dankzij een ultramodern machinepark, een ruim aanbod plaatmaterialen in RVS, staal en aluminium garanderen wij u altijd  
een pasklare plaatoplossing. U mag zeker zijn van een snelle en precieze afwerking. En dat tegen een zeer competitieve prijs.

Uw partner voor precisie en perfectie
Onze experts vinden samen met u de juiste techniek voor elke opdracht.  
U bent bij ons aan het juiste adres voor:
• lasersnijden
• plooien
• ponsen

Meedenken met u, dat zit in onze natuur
Soms resulteert een kleine ingreep in een gigantische verbetering of besparing. 
Door onze jarenlange ervaring ‘zien’ wij vaak waar er interessante mogelijkheden 
zijn. We signaleren die graag om ze dan in samenspraak met uw specialisten 
onder de loep te nemen.

Van voorbereiding tot nabewerking
Wij stellen onze knowhow tot uw beschikking van conceptfase tot nabewerking. 
Voor de afwerking van uw goederen werken wij samen met leveranciers van wie 
we weten dat ze een kwalitatieve afwerking garanderen. Natlakken doen we op 
onze eigen site.
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Plaatwerk? Reken op ons.

Een offerte, vraag, briefing?  
Mail administratie@shapesmetalworks.be  
of bel +32 56 42 49 70.

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

Bij Shapes Metalworks beschikken we over al het nodige om uw opdrachten tot in de puntjes uit te voeren.

Automatisch platenmagazijn
Volautomatisch STOPA-platenmagazijn gekoppeld aan lasermachines en ponsmachine (700 palletplaatsen).

Plooibanken
Zowat elk ferromateriaal kunt u bij ons laten plooien, tot diktes van 15 mm. Ruim assortiment tooling ter beschikking.
TRUMPF TruBend 7036 36 ton  hoekcontrole tot max. 1 m 
TRUMPF TruBend V5050 50 ton  hoekcontrole tot max. 1,25 m
LVD PPEB 135/30  135 ton  hoekcontrole tot max. 3 m
TRUMPF TruBend V1700 170 ton  hoekcontrole tot max. 3 m 
LVD PPEB EFL 320/40 320 ton  hoekcontrole tot max. 4 m
LVD PPEB-H 1250/80 1000 ton  hoekcontrole tot max. 8 m

Plaatschaar: LVD 3 m
Ontbraammachine: LISSMAC SBM  ·  L1000 voor staal, inox en aluminium
Inpersmachine: Pemserter 2000 met automatische toevoer van bevestigers
Diversen: boren · vloeiboren · rivetteren · draadtappen · stiftlassen · zagen

Bereik: 
3000 x 1500 mm

3000 x 1500 mm

3000 x 1500 mm

3000 x 1500 mm

12.000 x 3000 mm

2.500 x 1.250 mm

Staal: 
20 mm

25 mm

25 mm

25 mm

4 mm

Inox: 
15 mm 

20 mm

25 mm

20 mm

3 mm

Aluminium: 
10 mm

12 mm

15 mm

15 mm

4 mm

Met Liftmaster:
4 kW 
(gekoppeld aan volautomatisch magazijn)

5 kW 

6 kW 
(gekoppeld aan volautomatisch magazijn)

3 kW 
(gekoppeld aan volautomatisch magazijn)

6 kW 

3 kW 
(gekoppeld aan volautomatisch magazijn)

Lasersnijmachines  
TRUMPF TruLaser 3030

TRUMPF TruMatic L3050 

TRUMPF TruLaser 5030

TRUMPF TruLaser 5030  
fiber

LVD Impuls 12530

Ponsmachine

Trupunch 5000

Wist u dat Shapes Metalworks ook het ideale aanspreekpunt is  
voor al uw lasuitdagingen?

DÉ PLAATWERKSPECIALIST VAN 
VLAANDEREN EN OMSTREKEN

voor fijner plaatwerk

Ruim assortiment stempels en matrijzen ter beschikking.


