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Modde maat- en zaagwerk
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ZINC &
ALUMINIUM
SUR MESURE

TOITMAT

1wat doen we?
maat- en laserwerk

ZAAG-, boor- en freesWERK VAN GEVELPANELEN

pons- en clinchwerk

Aluminium
Wij bieden aluminium muurkappen en allerhande maatwerk zoals druiplijsten, raamdorpels, gevel-

sierplaten en balkonsierplaten aan, alsook aluminium afvoerbuizen en spuwers op maat.

Zink en koper
Al onze vestigingen zijn erkende Umicore VM ZINC Centers: alle stukken snijden en plooien we 

op de gewenste afmetingen en à la minute! Vanaf nu kunt u ook bij ons terecht voor halfronde en 

halfrondrechte goten op maat. 

Metaalplaten
Toebehoren profielplaten en ecopanelen op maat, zowel getand als niet getand in RAL 7016 en RAL8019.

Modde biedt de meest kwalitatieve producten aan van gevestigde merken zoals Eternit, Trespa en 

Rockpanel. De platen worden op maat gezaagd, gefreesd en geboord. Ontdek nu ook Alucobond 

en VM Zinc Composite. 

Modde beschikt over een gespecialiseerde afdeling voor al uw maat- en zaagwerk. Ons 

modern machinepark plooit en snijdt zink en aluminium in de vorm die u wenst. Perfect op 

maat. Precies en snel. Ook voor zaag-, boor-, frees- en ponswerken staan we voor u klaar. 

Voor het opmeten van muurkappen op de werf sturen we graag onze technisch adviseur. 

Enkel het beste volstaat voor onze klanten! Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

lakken en anodiseren
De muurkappen en allerhande maatwerk worden bij Modde ter plaatse uitgelaserd en geplooid. 

Deze worden achteraf geanodiseerd of gelakt in de gewenste kleur. Ook dakranden in verschillende 

modellen kunnen snel gelakt worden.
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nieuwe werkwijze te modde heule vanaf 2017

machinepark te modde heule

shop in shop

zink en koper

aluminium

zaag-, boor- en freeswerk

In ons magazijn openen we een nieuw kantoor waar u terecht kunt voor uw maat-, zaag-, laser- en lakwerk. Door dit 

rechtstreeks contact met de productieverantwoordelijke geniet u van een versnelde service. Terwijl u uw wagen laat 

inladen, plooien en/of zagen wij uw stukken op maat. Zo bent u nog sneller bediend.

Contacteer Steven Verniers

• T 0472 20 04 54

• E maatwerkheule@modde.be

• F 056 35 04 33

• Plooimachines

• Staande naadmachines

• Piccolo gratis te gebruiken bij bestelling staande naad

• Rondbuigmachine voor halfronde en halfrondrechte goten op maat

• Lasermachine

• Lasermachine

• Afkantpers (= plooimachine)

• Lasmachine en clinchmachine

• Ponsmachine

• 2-kopse zaagmachine

• Opdeelzaag

• Vanaf 2017:  CNC-gestuurde machine ROVER

• Paneelzagen
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opmeten op de werf

inox en koper schouwkappen

Onze technisch adviseur komt na afspraak langs op de werf om aluminium muurkappen op te meten, die 

vervolgens in ons atelier geproduceerd kunnen worden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Op maat in 6 verschillende modellen:

U kunt Steven ook bereiken via WhatsApp!


