
Dé partner voor al uw projecten

DV Services
Van metaalconstructies tot onderhoud 
Uitsnijdingen alle vormen alle materialen
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Constructies 
en laswerk

CNC - Frezen

- 3 assen
- tafelgrootte 900 x 410 mm 
- zowel grote als kleine series
- samenwerking met
  watersnijder mogelijk

Het machinepark van DV Services bestaat uit: een conventionele draaibank,
conventionele- en CNC freesmachine, knipbank, plooibank, waterjet, zandstraler,...
U kan bij ons terecht met alle kleine en grote vragen!

Watersnijden

- platen tot 3 x 2 m
- braamarme verspaning
- koud proces
- alle materialen
- tot 100 mm hoog

Lassen 
op hoogte

Overbrugging in metaal

Enkele realisaties:

Op maat gemaakt 
materiaalrek

Bordes
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Watersnijden
in steen
De veelzijdigheid van een watersnijder: alle mogelijke uitsnijdingen in steen, tegels of 
marmer voor het plaatsen van verlichtingen, schakelaars of aansluitingen voor stroom.

Enkele voorbeelden:

Betondal Marmer

Uitsnijdingen in steen voor plaatsing van verlichting of stopcontact

Be inspired by our water cutter.
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Watersnijden
in staal
Met water snijden, biedt een ongekende flexibiliteit en onbegrensde mogelijkheden. Het 
grootste voordeel zit in het koude proces waardoor er geen warmte de materialen kan 
vervormen. Het staal kan na bewerking in kleur van keuze gespoten worden.

Enkele voorbeelden:

Stalen onderdelen van machines of productielijnen

Watersnijden in combinatie met freeswerk
Waterjet in combinatie
met draaibank

Uitsnijdingen in staal, nadien 
in kleur gespoten

Plaatdikte 3 cm

SW 70
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Watersnijden
alle materialen
Naast staal en steen, kunnen we voor u ook watersnijden in aluminium, koper, harde 
houtsoorten, kunstof, keramiek of andere materialen... Vrijwel uniek in België!

Enkele voorbeelden:
Kunststof

Aluminium

Onderdeel robot

Gepersonaliseerde uitsnijdingen, gebruikte materialen (v.l.n.r.): aluminium - aluminium - inox

Stalen uitsnijding met kunststof achtergrond

Onderdeel autotuning



DV Services bvba
Atelier: Doornzeelsestraat 47 A-B
Maatsch. zetel: Lochtingstraat 99
B-9940 Evergem
Tel. +32 (0) 475 39 03 18
devliegerservices@gmail.com
www.dvservices.be
www.facebook.com/dvservicesbvba

Van onderhoud 
naar services
Metaalconstructies, laswerk en alle uitsnijdingen

DV Services, handig gelegen nabij de Gentse zeehaven, staat bekend voor de uitvoering 
van kwaliteitslaswerk, het aanmaken van nieuwe constructies en het uitvoeren van herstel-
lingen aan bestaande constructies. Dit voor zowel particulieren en verenigingen als bedrij-
ven, in serie of als stukwerk en in binnen- en buitenland.

Onze specialiteiten
Als het nu gaat om metalen constructies, het plaatsen en verplaatsen van productielijnen, 
industrieel onderhoud, montage en demontage, frezen en watersnijden of een unieke 
uitsnijding in de meeste materialen... dan zijn wij de geschikte partner. Reeds vele installa-
ties en originele ideeën dragen onze kwaliteitsstempel en dit in diverse bedrijfstakken. Wij 
streven ernaar dat de klant steeds van een flexibele en uitstekende service kan genieten!

Overal beschikbaar
Om op verplaatsing perfect werk te kunnen leveren, hebben we een brede waaier aan 
middelen zoals eigen lassers en onderhoudstechniekers. Neem daarbij een goed uitgerust 
atelier met ons uitgebreid machinepark (conventionele draaibank, conventionele- en CNC 
freesmachine, knipbank, plooibank, waterjet, zandstraler,...) en dit in combinatie met het 
kleinere materiaal.

Wij zijn 7/7 en na kantooruren bereikbaar. Vraag vrijblijvend info of daag ons uit!


