DEVOS NV

ALGEMENE HOUTWERKEN & RAMENFABRICATIE
De firma Devos NV is een familiebedrijf dat werd opgericht in
1938 door Gaston Devos, grootvader van huidig zaakvoerder
Bart Devos, die de zaak overnam van zijn vader Leon in 1994
. Gaston startte een ambachtelijke zaak waar hoofdzakelijk
meubels werden geproduceerd. De overstap naar algemeen
schrijnwerk kwam er in de jaren vijftig, een koers die het bedrijf
tot vandaag nog steeds vaart, dit met het accent op buitenschrijnwerk.
Sinds Bart zaakvoerder werd is de omzet van het familiebedrijf
meer dan verdrievoudigd.
Dit doet hij vandaag met negen personeelsleden in de werkplaats en vier plaatsers. Bovendien maakt de volgende generatie reeds een aantal jaren deel uit van het team.
De waarden die deze organisatie hoog in het vaandel draagt
en tegelijk ook haar kracht betekenen zijn: Kwaliteit, innovatie
en investering.
Het is duidelijk dat deze drie aspecten onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn.
Kwaliteit is een onmisbaar gegeven in de steeds veranderende maatschappij en de veeleisende bouwvoorschriften die dit
met zich meebrengt. Er wordt steeds nauwgezet gecontroleerd
of alles wat geproduceerd en geplaatst wordt voldoet aan de
normen.
Om diezelfde reden is het enorm belangrijk steeds te innoveren
en te investeren.
Bart behaalde bijvoorbeeld het FSC Coc-certificaat en was bij
de eersten om op de Accoya-boot te springen. Dit is geacetyleerd naaldhout die perspectieven kan bieden voor het produceren van passieframen. Het mag gezegd dat het bedrijf mee
is met zijn tijd.
Bart vervijfvoudigde de oppervlakte van de werkplaats tot bijna
2000m² en daarbovenop (en dat mag u letterlijk nemen) bouwde hij een nieuwe kantoorruimte van 150m². Bovendien deed hij
reeds tal van investeringen in nieuwe machines. Zes jaar geleden werd een CNC-bewerkingscentrum aangeschaft dat wordt
aangestuurd vanuit de bureaus. Deze zorgde voor een omzetstijging van meer dan 30%. Eind vorig jaar werd een splinternieuwe vierzijdige schaafmachine in gebruik genomen, onlangs
werd de spuitafdeling vernieuwd en voor de plaatsers werd een
nieuwe kraanwagen aangekocht. Het bedrijf draagt overduidelijk zijn steentje bij om de economie verder aan te wakkeren.
Indien u geïnteresseerd bent in ramen en deuren, maar ook
houtskeletbouw, poolhouses, dakconstructies, gevelbekleding,
balustrades, enz. bent bij Devos NV algemene houtwerken aan
het juiste adres.
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