Demival

Toonaangevend technisch maatwerk(bedrijf),
gespecialiseerd in full turnkey oplossingen
Demival bouwt al 40 jaar aan een sterke expertise in drie technische divisies, met name de bestukking van
printplaten, elektro- en technische montage en metaal- en kunststofbewerking. “Dankzij de wisselwerking
tussen deze drie divisies, ontpoppen wij ons voor heel wat bedrijven tot een centraal aanspreekpunt dat
technische bewerkingen van A tot Z behartigt. Dat betekent voor onze klanten onder meer een enorme tijden kostenbesparing,” aldus algemeen directeur Roland Coupez.
Hoe sterk is de afdeling ‘PCB bestukken’ uitgebouwd?
Verantwoordelijke Johan Bonnarens: “Eigenlijk is dit een printassemblagebedrijf dat zich in nauw overleg met de klant zowel
op productie-engineering, werkvoorbereiding, inkoop als logistiek
toelegt. Na een studie van het ontwerp, met eventuele prototypebouw en nulseries, vervaardigen we met onze medewerkers kleine
tot middelgrote series, zowel op de conventionele manier als via
SMD-bestukking.”
“Regelmatige investeringen in de vernieuwing van het machinepark laten ons toe om het productieproces van onze klant geheel
of gedeeltelijk op ons te nemen. We beschikken over een eigen
voorraad van courante componenten en combineren die in de
assemblage met de speciﬁeke componenten van de klant. Het

hele productieproces wordt opgevolgd via een performant ERPsysteem. Zo zijn alle onderdelen en goederen perfect traceerbaar.
Die aanpak, die kenmerkend is voor al onze afdelingen, heeft geleid tot een vereenvoudiging van het werk en een verhoging van
het kwaliteitsniveau.”
Welke activiteiten gebeuren er binnen de elektromontage?
Verantwoordelijke Stanny Leeuws: “Hier staan we zowel in voor
het inbouwen van printen in behuizingen, het samenstellen van
kabelbomen, het aanzetten van klemmen en connectoren, de bekabeling van elektrische stuurkasten als alle opgietwerk. Ook hier
kunnen we rekenen op een uitgebreid modern machinepark, dat
aangestuurd wordt door onze medewerkers.”

“Eén van de succesfactoren van onze aanpak is dat we een op het
eerste zicht complex technisch proces omzetten in eenvoudige, repetitieve handelingen, die door onze medewerkers perfect worden
uitgevoerd. We kunnen heel ﬂexibel inspelen op gevarieerde en
dringende vragen, waardoor ‘last minute’-aanpassingen en ‘justin-time’-leveringen geen probleem vormen.”
Kan de afdeling metaal- en kunststofbewerking gelijkaardige
adelbrieven voorleggen?
Stanny Leeuws: “Absoluut. Ook hier is ons atelier perfect voorzien op projectmatig werken en zijn we uitstekend gewapend
voor gevarieerde opdrachten. Wij beschikken over een recent
machinepark, geschikt voor CNC-frezen, -plooien en -draaien.
Bovendien beschikken we over dieptrekpersen om metaal en inox
te vervormen en zijn we bedreven in lassen, ontbramen, schuren
en polieren.”
Voor welke bedrijven werkt Demival vooral in deze divisies?

Roland Coupez: “De doelgroep is heel gedifferentieerd en bevindt zich wereldwijd. Onze producten komen, verspreid over
alle continenten, onder meer terecht bij bedrijven in de bouw,
domotica, toegangscontrole, beveiliging, telemetriesystemen
voor openbaar vervoer, liften, vorkheftrucks, reclameborden en
de brede IT-branche. Zo zijn we het enige Belgische maatwerkbedrijf waar je terecht kan voor full turnkey projecten, waarbij
printplaten bestukt en ingebouwd worden in ter plaatse gemaakte
of bewerkte behuizingen.”
Wat maakt Demival nog zo sterk?
Roland Coupez: “We zijn heel trots op het feit dat Demival dit
jaar 50 jaar bestaat. Sinds enkele jaren beschikken we ook over
het kwaliteitscertiﬁcaat ISO 9001 en vorig jaar behaalden we het
milieucertiﬁcaat ISO 14001. Deze certiﬁcaten, gekoppeld aan
een prijspolitiek die probleemloos concurreert met die uit lageloonlanden, maakt van Demival een ijzersterke partner voor heel
wat technisch georiënteerde bedrijven.”
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