
BOUWEN MET MENSEN VOOR MENSEN

Technisch-commerciële vertegenwoordigers
Doka  België  kent  nauwelijks  personeelsver-
loop, waardoor de kennis die vandaag wordt
opgedaan,  ook in  de toekomst  voor  klanten
beschikbaar blijft, zo weet managing director
Koen Lamers. “De meerderheid van onze tech-
nisch-commerciële vertegenwoordigers die de
dagelijkse contacten met klanten verzorgt,  is
20 – 25 jaar  in dienst.  Ze hebben al  heel
wat expertise opgebouwd, waardoor klanten
zich verzekerd zien van een partner die zich
als  geen  ander  bewezen  heeft  en  een
vertrouwde en erkende aanpak heeft.”

Engineeringafdeling voor bekistingsstudies
Naast  deze  profielen  beschikt  Doka  België
ook over een team specialisten op de eigen
engineeringafdeling. “Tien vaste medewerkers
staan dagelijks klaar om de technische bekis-
tingsstudies in eigen beheer te realiseren – dus
zonder op het hoofdkantoor te moeten terug-
vallen. Oplossingen worden steeds uitgewerkt
in  nauwe  samenwerking  met  de  klant,  wat
een uitstekend bewijs is van de klantgeoriën-
teerde  organisatie  met  korte  communicatie-
lijnen.  De  klant  weet  onmiddellijk  wie  wat
doet, bij wie hij of zij terecht kan, waar
Doka België voor staat en wat er van
de  samenwerking  mag  worden
verwacht.”

WERELDWIJDE KNOWHOW, 
LOKALE PARTNER

De tweede pijler van Doka België is
de grote schat aan technische exper-
tise, die voor ieder project -klein of groot-
kan worden ingezet. Doka België is daarbij
een  proactieve  partner  in  het  wereldwijde
netwerk van Doka-verkooporganisaties. 
Koen Lamers: “Als Doka-vestiging hebben wij
een rechtstreekse verbinding met de centrale
productiefaciliteiten  in  het  Oostenrijkse
Amstetten,  waardoor  we  klanten  steeds  de

benodigde  materialen  kunnen  verzekeren.
Tegelijkertijd onderhouden we nauwe banden
met de 160 Doka-vestigingen in meer dan 70
landen. Een lokale én wereldwijde schat aan
kennis  en  ervaring  uit  projecten  van  iedere
omvang  staat  zo  altijd  ter  beschikking  van
klanten én ook hierdoor kan steevast flexibel
worden ingespeeld op bijzondere  of  speci-
fieke bekistingswensen. Snelheid, effici-
ëntie,  innovatieve  techniek  en
knowhow zijn met andere woorden
gewaarborgd.

INNOVATIE & KWALITEIT

De derde pijler  onder het  succes
van Doka België, is het erg brede
gamma producten en  systemen die
zich stuk voor stuk onderscheiden door
hun  hoogwaardige  kwaliteit.  Sinds  jaar
en dag vormen innovatie & kwaliteit bij Doka
de  motor  voor  succes  en  continuïteit.  Een
aanhoudende  stroom  vooruitstrevende innova-
ties  zorgt  ervoor  dat  Doka  voortdurend  in
beweging is. Zo blijft Doka de wand- en vloer-
bekistingssytemen  die  al  op  de  markt  zijn,
steeds verder ontwikkelen en optimaliseren.

Dokadek30 paneel-
vloerbekistingssysteem

Koen Lamers: “Een goed voor-
beeld hiervan is ons succes-
volle  Dokadek30 paneel-vloer-
bekistingssyteem  (foto 1).  Dit
dragerloos,  handmatig
systeem  garandeert  een

snelle  &  veilige  opbouw  &
demontage. De feedback van

klanten  op  het  systeem  is
unaniem positief.” Het mag dan ook

niet  verwonderen  dat  het  systeem een vaste
plaats wist in te nemen in het verhuurpark en
de vraag alleen maar toeneemt. 

Framax Xlife Plus kaderbekisting
Op  de  Bauma  in  april  ging  de  aandacht

vooral  uit  naar
de  vernieuwde
Framax  Xlife  Plus  kaderbekisting voor  wanden.
Door de ontwikkeling van een nieuw ankersys-
teem  zijn  beduidend  kortere  bekistingstijden
mogelijk.  Bovendien  zorgt  een  symmetrisch
anker- en voegenpatroon voor een aantrekke-

lijk in het zicht blijvend betonoppervlak.

SAMEN OPLOSSINGEN 
ONTWIKKELEN

“Doka België is een gepassi-
oneerd  partner  die  in  de
afgelopen  decennia  steeds
betrokken  is  geweest  bij  de

realisatie van de grootste en
meest  uitdagende  betoncon-

structies.  Na  vorig  jaar  indruk-
wekkende  projecten  zoals  de  Kiel-

drechtsluis  en  het  Havenhuis  te  Antwerpen
(foto 2) te hebben afgerond, zijn we momen-
teel  sterk  aanwezig  op  het  A11-project
(missing link Brugge-Westkapelle, foto 3). Naast
dit  imposante  infrastructurele  werk,  is  Doka
België  ook  volop  actief  in  tal  van  grote
projecten verspreid over het hele land, zoals
bijvoorbeeld  het  Herman Teirlinckgebouw te
Brussel  op  de  Tour&  Taxis  site  waar  MF-
klimconsoles de  hoogte  ingaan  en  het  Luikse
CHC-hospitaal,  waar  vooral  grote  hoeveel-
heden kaderbekisting en ondersteuningen de
maatstaf  vormen  op  een  zeer  uitgestrekt
bouwterrein.”

DOKA: DOKA: 
BEKISTINGSPARTNER BEKISTINGSPARTNER 
VOOR BOUWEND BELGIEVOOR BOUWEND BELGIE
SUCCES MAAK JE SAMENSUCCES MAAK JE SAMEN

l bijna 30 jaar biedt Doka
België haar opdracht-gevers de

meest recente en innovatieve bekistings-
technologie om bouwprojecten sneller, beter of
efficiënter te realiseren. De uiterst sterke positie
die de aanbieder in die tijdspanne wist uit te
bouwen, valt toe te schrijven aan een afgewogen 
combinatie van diverse factoren en is gebaseerd 
op drie krachtige pijlers: het ervaren team, de 
technische expertise en de hoogkwalitatieve 
producten. Maak kennis met Doka België!

A

DOKA BELGIË
Handelsstraat 3
1740 Ternat
Tel.: 02/582.02.70
Fax: 02/582.29.14
belgium@doka.com
www.doka.be
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Btj de bouw van het Hemon Telrlnckgebouw in Brussel zorgden MF'kltncansolet voot de vereiste veilighetd

eenvaud en fl exi bi I i tett.

Bedrijfsreportage

INNOVATIE EN KWALITEIT

"De derde prjler van het succes van Doka Belgre is

het brjlonder brede gamma aan produ((en ea \yste

men die zich stukvoor stuk onderscheiden door hun

hoogwaardige kwaliteit", vervolgt Lame6 slnds

jaar en dag vormen innovatie en kwalitelt bll Doka

de motor voor succes en (onLrlullelt ten (onlirJe

stroom vooruitstrevende productvernreuwlnqen

zorgt ervoor dat onze onderneming voortdurend In

beweging is. Zo blijven we onze be5taandewand en

vloerbekistingssytemen alsmaar verdel ontwlkkelen

en optimaliseren - denk bijvoorbeeld maar aan

het Dokadek3Opaneelvloerbeklstrng5s'4eem. een

dragerloos, handmatig ststeem dal een 5nelle en

veilige opbouw en demontage garandeert 0p de

Eauma in april van dit jaar glnq de aandacht dan

weer vooral uit naar de vernieuwde Framax Xllfe

Plus kaderbekistrnq voor wanden. Dankzii de ont!/lk

kelinq van een nreuw ankersysteem zljn beduldend

kortere bekistingstijden moqeliik Bovendien zorgt

een symmetrisch anker'en voegenpatroon voor een

aantrekkelijk, richtbaar betonoppeNlak "

INDRUKWEKKENDE PROIECTEN

Doka Belgia was de afgelopen decennra betrok

ken bij de realisatie van een heel aantal grote,

uitdagende betonconstructies "Na vong JaaI

indrukwekkende projecten zoals de 0eurganck'

dokslui5 en het Havenhuis in Antwerpen te

hebben afgerond, zijn we momenteel sterk

aanwe/rq op de wert vdn het A I l_ptolect {m'ssrng

link Brugge-Westkapelle). Daarnaast zijn we volop

actief in tal van grcte proiecten, verspreid over het

hele land.. Mooie voorbeelden zijn het Herman

Te|llnclgebouw in Erussel op de loLI& Ta\r5slle

(ivlF.klimconsoles) en het CHChosprtaal ln Lulk,

waar vooral grote hoeveelheden kaderbekisting

en ondertteuningen de maatstaf vormen op een

zeer urtgestrelt bouwtetrern Urterdard advise'el,

ontwikkelen en leveren we ook In hel kader van

kleinere en middelgrote projecten "

NAUWER SAMENWERKEN
MET AANNEMERS

Ondanks een qroot aantal gerealiseerde Succes

sen, blijft Doka Belgid zeer ambrtreus Koer

[amers: "De Belgische bouwwereld heeft de

laatste jaren een sterke ontwikkellng ondergaan

en is steeds complexer gewotden De concurren

tiestrijd tussen hoofdaannemers wordt scherper

en qaat gepaard met de opkomtt van huiten

landse (onder)aannemels. Daarnaast worrlen 0e

voorbereidings en uitvoeringsterrniinen krlhsch

kort Beide ontwikkelingen volmen voor Doka

een krachtige mottvatie om als volwaardige

beki5tingspadner te 5tleven naar noq nauwele

samenwerking mel hoofd en onderaannemer5.

Onze geelblauwe kwaliteltsproducten en een

degelijk team van etuaren en lrouwe medewerkers

vormen hiervoor de beste ba5i5 " t
Dokadel 10, een dngetloos. honclno g srsleen

dat een tnelle en veilige opbouw en denontoge

gorondeet

WERELDWIJDE KNOWHOW
LOKALE PARTNER

De tweede pijler is de grote schat aan technische

expertise en knowhow dankzij het weteldwude

nehverk van de Doka-verkooporqanisaties' die

Doka Belqie voor ieder project kan inzetten. "We

hebben een rechtstreekse liin met de centrale

productiefaciliteiten in het Oostenriikse Amstet-

ten Tegelilkertijd onderhouden we nauwe banden

met de 160 Doka-vestigingen in meer dan 70

landen. [en lokale 6n wereldwiide schat aan

kennis en eNaring inzake projecten van iedere

omvang staat zo altijd ter beschikkinq van onze

klanten 70 kunnen we llexrbel Inspelen op brjzon

dere of specifieke bekistingswensen, inclusief

qedegen technisch advies."

Bii de bouw von de All snelweg zin ve\chllende types )oko bekisting gebtulkt
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