
DE SPECIALIST IN BEWERKINGSMACHINES

DREAM 
CREATE | INSPIRE

K
U

N
S

T
S

T
O

F
E

N
 STA

A
L B

E
W

E
R

K
IN

G
SM

A
C

H
IN

E
S



2  |  Calvet Catalogus PVC



3 

bewerkingsmachines
04.  1-kopszaagmachines

08. Glaslattenzaagmachines

09. 2-kopszaagmachines 

11. Radiaalzaagmachines

12. Zaaglijnen

14. Manuele freesmachines

17. Hoekentestmachines 

18. Bewerkingscentra  

23. Schroefmachines

Contact :
Calvet Nederland
Vierlinghstraat 39 4251 LC Werkendam

Telefoon :  +31 (0)183 632 358
Email :   info@calvet.nl
Website :  https://www.calvet.nl

fb.com/calvet

linkedin.com/calvet

Calvet België
Zone1 Research Park 230, 1731 Zellik 

Telefoon :  +32 2 463 11 40
Email :   info@calvet.be
Website :  https://www.calvet.be

fb.com/calvetbe

linkedin.com/calvet

24. Lasmachines

26. Hoekenpoetsmachines 

28. Afzuiging 

29. Beslagtafels

31. Lengte aanslagen & rollenbanen 

34. Werkplaatsinrichting

46. Dream Create Inspire

48. Klanten aan het woord

KUNSTSTOF 



Machine specs. Pemac 300 M/S Mecal SW 400 M

Diameter zaagblad 300 mm Max. zaaghoogte 100 mm Diameter zaagblad 400 mm Max. zaaghoogte 175 mm

Motorvermogen 1.2 kw Werkhoogte 950 mm Motorvermogen 2.2 kw Werkhoogte 950 mm

Toerental 3.000 rpm Bediening Handmatig Toerental 2.800 rpm Bediening Handmatig

1-kopszaagmachines

De Pemac 300 M/S is een 1-kopszaagmachine met een handmatig opkomend zaagblad en een 
handmatige klemming (M) of pneumatische klemming (S) van het werkstuk. Geschikt voor het 
zagen van glaslatten en kleine aluminium profielen.  

Pemac 300 M/S Mecal SW 400 M

De Mecal SW 400 M is een 1-kopszaagmachine met neergaand zaagblad en invoer
links, rotatie van de zaagkop van 45° (naar rechts en links) en handmatige
kanteling van 45° rond de horizontale as. 

ALUPVC ALUPVC 1-kopszaagmachines
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Machine specs. Pemac SA 400 Pemac SA 500

Diameter zaagblad 400 mm Max. zaaghoogte 135 mm Diameter zaagblad 500 mm Max. zaaghoogte 180 mm

Motorvermogen 2.2 kw Max. zaagbreedte 205 mm Motorvermogen 3.0 kw Max. zaagbreedte 280 mm

Toerental 3.000 rpm Bediening Twee-handsbediening Toerental 3.000 rpm Bediening Twee-handsbediening

1-kopszaagmachines

De Pemac SA 400 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging  
middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en  
een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

Pemac SA 400 Pemac SA 500

De Pemac SA 500 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging  
middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en  
een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

ALUPVC ALUPVC 1-kopszaagmachines
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Machine specs. Pemac SA 600 Pemac SA 800

Diameter zaagblad 600 mm Max. zaaghoogte 230 mm Diameter zaagblad 800 mm Max. zaaghoogte 310 mm

Motorvermogen 3.0 kw Max. zaagbreedte 310 mm Motorvermogen 7.5 kw Max. zaagbreedte 410 mm

Toerental 3.000 rpm Bediening Twee-handsbediening Toerental 3.000 rpm Bediening Twee-handsbediening

1-kopszaagmachines

Pemac SA 600 Pemac SA 800

De Pemac SA 600 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging  
middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en  
een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

De Pemac SA 800 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging  
middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en  
een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

ALUPVC ALUPVC 1-kopszaagmachines
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Machine specs. Macc New 315 Macc NTS 315

Diameter zaagblad 315 mm Max. zaaghoogte 80 mm Diameter zaagblad 315 mm Max. zaaghoogte 80 mm

Motorvermogen 1.5 kw | 2.2 kw Max. zaagbreedte 90° 135 mm Motorvermogen 1.3 kw | 1.8 kw Max. zaagbreedte bij 90° 135 mm

Toerental 40 rpm | 80 rpm Bediening Handmatig Toerental 33 rpm | 66 rpm Bediening Semi-automatisch

De Macc NEW 315 is een 1-kopszaagmachine voor het zagen van stalen buizen
en profielen. De machine zwenkt van 45° links tot 90° rechts met vaste mechanische  
aanslagen voor een gegarandeerde nauwkeurige zaagsnede. Standaard inbegrepen  
is een anti-braam klem, de machinevoet is optioneel verkrijgbaar. 

Macc NEW 315 Macc NTS 315

De Macc NTS 315 is een halfautomatische 1-kopszaagmachine voor het zagen
van stalen buizen en profielen. De machine zwenkt van 45° links tot 60° rechts met
vaste mechanische aanslagen voor een gegarandeerde nauwkeurige zaagsnede.
Standaard inbegrepen is de machinevoet en anti-braam klem.

STA STAStaalzaagmachines Staalzaagmachines
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Machine specs. Urban GLS 200 Urban GLS 200/ S-4

Diameter zaagblad HM 200 mm 200 mm

Diameter zaagblad HSS 103 mm 103 mm

Aantal glaslatten tegelijk onder 45° 2 4

De Urban GLS 200 is een glaslattenzaagmachine voor het verzagen van 2 glaslatten 
tegelijk onder 45°. Door het uniek spansysteem wordt tijdens het zagen een glassimulatie 
toegepast waardoor de glaslatten van optimale kwaliteit zijn wanneer ze opgespannen 
worden in het glas. De manuele aanslag laat toe dat de dichting van de glaslat wordt 
gedrukt zoals die zit opgespannen in de vleugel of kader. 

Urban GLS 200

De Urban GLS 200 / S-4 is een glaslattenzaagmachine voor het verzagen van 4 glaslatten 
tegelijk onder 45°. De Urban GLS 200 / S-4 is uit te breiden met de LAEG 2600/4. Dit is 
een servo-gestuurde lengte aanslag  voor het verder automatiseren van het 
productieproces.

PVC Glaslattenzaagmachines

Urban GLS 200 S-4

PVC Glaslattenzaagmachines
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Machine specs. Mecal SW 453 PLUG

Diameter zaagblad 500 mm Zaaghoeken Tussen 90° en +22.5° Touchscreen HMI 7 inch PLC

Motorvermogen 2 x 2.2 kw Tussenliggende hoeken Pneumatisch positionering Nuttige lengte 4 m | 5 m | 6 m

Toerental 2.800 rpm Aansturing Middels externe calculatie software Hoogte meetsysteem Standaard

2-kopszaagmachines

Mecal SW 453 PLUG

De Mecal SW 453 PLUG is een elektronische 2-kopszaagmachine met een automatische zaagpositionering die 
rekening houdt met de profielhoogte en de gewenste hoeken. De positionering van de zaaghoeken is pneumatisch. 
De zaagbladen kantelen naar buiten tussen 90° en 22.5°. De machine kan worden voorzien van een industriële 
labelprinter om een werkstuk gemakkelijk te kunnen identificeren in het verdere productieproces.

ALUPVC
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2-kopszaagmachines

Mecal SW 553 ARGUS

Machine specs. Mecal SW 553 ARGUS

Diameter zaagblad 550 mm Zaaghoeken Tussen 90°, 45° en +22.5° Touchscreen PC HMI 10 inch

Motorvermogen 2 x 2.2 kw Tussenliggende hoeken Pneumatische positionering Nuttige lengte 5 m | 6 m

Toerental 2.800 rpm Aansturing Middels externe calculatie software Hoogte meetsysteem Standaard

De Mecal SW 553 ARGUS is een elektronische 2-kopszaagmachine met een automatische zaagpositionering die  
rekening houdt met de profielhoogte en de gewenste hoeken. De positionering van de zaaghoeken is pneumatisch. 
De zaagbladen kantelen naar buiten tussen 90° en 22.5°. De machine kan worden voorzien van een industriële 
labelprinter om een werkstuk gemakkelijk te kunnen identificeren in het verdere productieproces.

ALUPVC
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Machine specs. Graule ZS 85 N Graule ZS 135 N Graule ZS 170 N Graule ZS 200 N

Diameter zaagblad 300 mm 350 mm 420 mm 520 mm

Max. zaaghoogte 85 mm 135 mm 170 mm 200 mm

Max. zaagbreedte bij 90 ° 380 mm 430 mm 410 mm 420 mm

Zaagaggregaat horizontaal zwenken 45°, 90° en 25° 45°, 90° en 25° 45°, 90° en 25° 45°, 90° en 25°

Zaagaggregaat verticaal neigen 60°, 90° en 30° 60°, 90° en 30° 60°, 90° en 30° 60°, 90° en 30°

Radiaalzaagmachines

De Graule ZS bestaat uit een serie radiaalzaagmachines voor het afkorten van profielen met een horizontale en verticale verstek. De zaag beweegt zich radiaal (van achter naar voren) 
waarbij de zaagkop zowel kan zwenken als neigen. De machines wordt gekenmerkt door een uitermate breed zaagbereik waardoor grote profielen op een eenvoudige manier in een 3D 
verstek gezaagd kunnen worden.

Graule ZS radiaalzaagmachines

Graule ZS 85 (N) Graule ZS 135 (N) Graule ZS 200 (N)Graule ZS 170 (N)

ALUPVC
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Zaagcapaciteit

Specificaties

De Pertici SC 55/65 zaagt automatisch pvc-profielen op 45°, 90° en 135°. De machine bestaat uit 3 onderdelen: aanvoerstation, zaagunit en afvoerstation. Het grote voordeel van deze 
automaat is dat hij volledig autonoom werkt. Nadat de operator de aanvoertafel gevuld heeft, kan de machine zonder operator 65 meter profiel verzagen (ca. 16 kaders van 1 x 1m).  
Op deze manier is deze machine ook geschikt voor kleinere producties (de zaagoperator wordt bijna volledig uitgespaard).

Pertici Scarabeo SC 55 / SC65

Machine specs. SC 55 SC 65

Motorvermogen 2.2 kw 2.2 kw

Diameter zaagblad 500 mm 600 mm

Toerental 2800 rpm 2.800 rpm

Max. zaaghoogte 148 mm 200 mm

Max. zaagbreedte 134 mm 156 mm

PVC Zaaglijnen
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Zaagcapaciteit

De staalzaagautomaat Calvet NTS-C is een volautomatische, universele cirkelzaag voor het zagen van stalen profielen en buizen op 90°. De machine beschikt over een aanvoertafel, een 
doorvoer, zaagmodule en optioneel een afvoertafel. Eenvoudige bediening en programmering via industriële PC voorzien van touchscreen bedieningspaneel met TigerCalvet software. 
Zaaglijsten kunnen via het netwerk of de USB-aansluiting worden ingeladen. 

Machine specs. Calvet NTS-C

Motorvermogen 1.8 kw Max. zaaghoogte 90 mm

Diameter zaagblad 315 mm Max. zaagbreedte 135 mm

Toerental 33 rpm Sturing Tiger Calvet

Calvet NTS-C

ZaaglijnenSTA
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Machine specs. Pemac 01P Pemac 03 PL

Freeshoogte 155 mm 155 mm

Freeslengte 375 mm 2.150 mm 

Freesdiepte 235 mm 235 mm 

Pemac 01P

De Pemac 01P kopieerfreesmachine is een 1-kopsfrees met hoog toerental, ontworpen 
voor het frezen van PVC en aluminium. De machine is uitgerust met twee pneumatische 
klemmen die instelbaar zijn in hoogte en breedte. De machine beschikt tevens over 
2 pneumatische tasters en 5 regelbare mechanische stops.

De Pemac 03PL is een 3-kops kopieerfreesmachine (lang model), speciaal voor het frezen 
van deursloten op verschillende punten. De Pemac 03 PL is uitermate geschikt voor het 
frezen van PVC en aluminium, zowel in dwars- als in langsrichting.  De machine beschikt 
tevens over 4 pneumatische tasters en 10 regelbare mechanische stops.

Pemac 03PL

PVC KopieerfreesmachinesALUPVC ALUPVC Kopieerfreesmachines
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Machine specs. Graule AKF 6-S Pemac 050 P(A)

Max. freesdiepte 82 mm 100 mm

Max. freesbreedte 250 mm 420 mm

Freeshoogte 125 mm 125 mm

Pemac 050PA

De Pemac 050P(A) s een contramalfrees geschikt voor zowel aluminium en PVC  
profielen. De machine is uitgerust met een snelwisselaar voor het wisselen van de 
freespakketten. Optioneel kan er gekozen worden voor een automatische profiel 
voortbeweging. Dit garandeert een zeer gelijkmatige regelbare snelheid.

De Graule AKF 6-S is een contramalfrees geschikt voor zowel aluminium en PVC profielen.  
De machine is uitgerust met een snelwisselaar voor het wisselen van de freespakketten.  
Optioneel kan er gekozen worden voor een automatische profiel voortbeweging.  
Dit garandeert een zeer gelijkmatige regelbare snelheid.

Graule AKF 6S

ContramalfreesmachinesALUPVC ALUPVC Contramalfreesmachines
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Machine specs. Urban WS 203 Urban WS 203 HF

Max. freesbeweging 0 - 40 mm 200  mm

Max. freesdiepte 125 mm 125 mm

Toerental 11.000 - 33.000 rpm 18.000 rpm

Urban WS 203

De Urban WS 203 is een watergleuffreesmachine voor het bewerken PVC.
De freesmotor is uitgerust met een softstartfunctie, wat de duurzaamheid ten goede komt. 
Bovendien is de rotatiesnelheid van de motoren op de WS 203 traploos regelbaar van 
11.000 tot 33.000 u/min. Deze kenmerken zorgen niet alleen voor een laag stroomverbruik, 
maar verminderen ook het geluidsniveau.

De Urban WS 203 HF is een watergleuffreesmachine voor het bewerken PVC en is  
voorzien van hoogfrequente motoren in tegenstelling tot de WS 203.

Aanpassing mechanisch etc. voor water- en beluchting gaten Ø 8 mm. met afstelschema  
en speciaal boor- freesgereedschap

Urban WS 203 HF
WatergleuffreesmachinesPVC PVC Watergleuffreesmachines
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Specificaties

Urban PRZ 3 Urban PRD 1

De Urban PRD1 is een compacte hoekentestmachine die 
beschikbaar is in een versie met analoge of  
digitale uitlezing. De machine test uw verbindingen ter 
controle van uw productie. Dit doet de Urban PRD1 
zonder schokken door een constant stijgende druk op 
de verbinding toe te dienen. Het uiteindelijke maximum 
aan druk wordt weergegeven op een digitaal of analoog 
display. 

De Urban PRZ3 is een hoekentestmachine uitgerust met 
een PC voor gegevensverzameling tijdens het testen van 
de hoeken. De machine test de gelaste hoeken door aan de 
hoek te trekken met een elektrische hydraulische unit.  
 
De bijgeleverde PC bevat software om overzichtelijk het 
breekpunt en –diagram te bekijken. Voor het bekijken van 
het breekpunt zijn een tweetal camera’s in de machine 
verwerkt. 

Urban PRD 3

De Urban PRD3 is een hoekentestmachine  
uitgerust met een PC voor gegevensverzameling 
tijdens het testen van de hoeken. De machine test 
de gelaste hoeken door druk uit te voeren met een 
elektrische hydraulische pers.  

De bijgeleverde PC bevat software om  
overzichtelijk het breekpunt en –diagram te 
bekijken. Voor het bekijken van het breekpunt zijn 
een tweetal camera’s in de machine verwerkt. De 
gegevens van de testen worden opgeslagen in het 
systeem.

HoekentestmachinesPVC PVC PVC

Machine specs. Urban PRZ Urban PRD 1 Urban PRD 3

Motorvermogen 0.2 kw 0.2 kw 0.2 kw

Voltage 230 / 400 v 230 / 400 v 230 / 400 v

Gewicht 65 kg 65 kg 65 kg

HoekentestmachinesHoekentestmachines
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Werkbereik 

Het werkbereik van de MC TOP SYNTHESIS 4020 

is maximaal 4.185 x 2.050 mm.

Toolmagazijn

Automatisch toolmagazijn met 12 posities.2
Vacuüm opspansysteem

De machine beschikt over een vacuümsysteem  

waarvan de installatie volledig in het frame van  

de machine is geïntegreerd.

3

Machine specs. Hard-en software specificaties

Motorvermogen 7.5 kw Automatisch toolmagazijn 12 posities Besturingsysteem PC voorzien van Windows 10

Toerental 28.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 100 (Y) 100 m/min  Grafische software AlphaCAM grafische software

Gereedschapsopname ISO 30 Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

3-assig CNC-platenfreesPVC ALU
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Mecal MC TOP Synthesis 4020

De Mecal MC TOP Synethesis 4020 is een 3-assige 
CNC-gestuurde platenfrees voor het bewerken van 
kunststof en aluminium platen.

De machine beschikt over een vacuümsysteem waarmee de 
platen worden vastgezogen op de vlakke tafel. 

1



Werkbereik

Het werkbereik van de MC 305 KOSMOS 

is 200 x 200mm. Elk werkstuk kan aan 5  

zijden worden bewerkt van -125° tot + 125°. 

Optioneel kan het klembereik worden vergroot  

naar 300 mm breed.

Toolmagazijn

Automatisch toolmagazijn met 10 posities. 

Optioneel kan het magazijn worden uitgebreid  

met 3 of 6 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 4 materiaal

klemmen welke automatisch worden  

gepositioneerd middels een pneumatisch  

systeem (DPM) of optioneel servo-gestuurd (MMI).

3

4-assig bewerkingscentrum

Mecal MC 305 Kosmos

De Mecal MC 305 KOSMOS is een 4-assig  
CNC-bewerkingscentrum voor het bewerken van  
aluminium en PVC en staal profielen.  
 
De machine beschikt over 4 materiaalklemmen welke 
standaard pneumatisch worden gepositioneerd (DPM) 
of optioneel middels servomotoren (MMI) waarbij de 
klemmen allemaal tegelijk verplaatst worden.

1

ALUPVC STA

Machine specs. Mecal MC 305 KOSMOS Hard-en software specs.

Motorvermogen 8.5 kw Schijffrees diameter 200 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10

Toerental 24.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 80 (Y) 30 m/min Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname HSK-F63 Bewerkingslengte 4.000 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

19 



DoorloopmachinesPVC
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Werkbereik

Het maximale werkbereik van de  

Thorwesten PBZ-4 is 150x150 mm. 

Compact 

De compacte machine van 8.000 x 3.400 mm  

kan barlengtes tot 6.000 mm bewerken.

2
Aanvullende kenmerken

De machine is voorzien van een automatische 

uitvoer- en afvoertafel, dynamische  

schroefeenheid, noodbatterij  en barcode lezer.

3

Specificaties

Machine specs. Hard-en software specificaties

Electro Spindels 8 Freeskrans 8 posities Besturingsysteem Windows 8

Toerental 18.000 rpm Max. profiellengte 6.000 mm Grafische software Industriële CNC PC 1.5 Ghz AMD CPU

Aantal kozijnen per shift 80 - 150 Afmeting 8.000 x 3.400 mm Touchscreen 19 inch HD LCD kleurenscherm

Thorwesten PBZ-4

De Thorwesten PBZ-4 is een geavanceerd 
bewerkingscentrum voor het maken van PVC
raamkozijnen en deuren.  De machine is voorzien van een 
roterende krans met 8 freesunits en kan van 0° tot 360°  
draaien om alle soorten bewerkingen op de PVC 
profielen uit te voeren, inclusief het boren door staal. 
 
Profielen worden bewerkt volgens een geoptimaliseerde 
lijst, in willekeurige volgorde of op volgorde van bestelling. 

De bewerkingen die uitgevoerd moeten worden, zijn 
geprogrammeerd bij de voorbereiding van de machine en 
kunnen achteraf vervolledigd of veranderd worden.

Daarnaast kan de PBZ-4 ook worden gecombineerd met 
de ASZ (PBZ + ASZ = MPZ).

1



ZaagcentrumPVC
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De machine is voorzien van gedetailleerde 

3D simulatie software voor de visualisatie  

van de bewerking.

Werkbereik

Het zaagbereik van de Thorwesten ASZ 

is 140 x 160 mm (BxH).

Zaagkop

De servo-gestuurde zaagkop kan automatisch  

positioneren op iedere tussenliggende hoek van 

157.5º tot 22.5º.

2
Software

3

Specificaties

Machine specs. Hard-en software specs.

Zaagblad diameter 500 mm Zaagkop bereik van 22.5° tot 157.5° Besturingsysteem Windows 8

Motorvermogen 2.2 kw Kortste stuk 200 mm (90°) Grafische software Industriële CNC PC 1.5 Ghz AMD CPU

Toerental 2.800 rpm Max. profiellengte 6.000 mm Touchscreen 19 inch HD LCD kleurenscherm

Thorwesten ASZ

De Thorwesten ASZ is een geavanceerd CNC  
zaagcentrum voor het maken van PVC-raamkozijnen  
en deuren.  
 
Machine kan worden opgesteld als een stand alone  
eenheid of gecombineerd met een of meer ASZ  
zaagcentra in een “U” vorm of een lineaire opstelling. 
Daarnaast kan de ASZ ook worden gecombineerd met 
de PBZ-4 (ASZ + PBZ = MPZ). 

1



Werkbereik
Een groot werkbereik waar iedere 

denkbare bewerking mogelijk is.

Freesmodules en zaagmodules

Freesmodules & zaagmodules in meerdere
uitvoeringen in functie van de gewenste 
capaciteit.

2
Klemsysteem

De profielen worden op de glaszijde over de  
machine getransporteerd middels servo gestuurde 
horizontale en verticale profielgeleidingsrollen. 

3

DoorloopmachinesPVC
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Schirmer BAZ 1000 Tandem

Modules: 
• Frezen en zagen PVC profielen
• Frezen en zagen staalversterkingen
• Automatisch plaatsen van sluitstukken
• Automatisch afstapelen van profielen

1



Machine specs. Urban DS 1700 Urban DS 2100

Schroefkop 7 - 9 mm 7 - 9 mm

Schroefdikte 3.5 - 4.8 mm 3.5 - 4.8 mm

Schroeflengte 12 - 40 mm 10 - 40 mm

Toerental 1.700 rpm 2.000 rpm

Urban DS 1700 

De Urban DS 1700 is een machine voor het vast schroeven van de versterkingen in PVC 
met automatische voeding van de schroeven. Invoereenheid met automatische diepte 
uitschakeling. Bediening middels een voetpedaal. Slijtagearm dankzij hoogwaardige  
roestvrijstalen schroefvuller. 

De Urban DS 2100 is een machine voor het vast schroeven van de versterkingen in PVC 
met automatische voeding van de schroeven. Invoereenheid met automatische diepte 
uitschakeling. Bediening middels een voetpedaal. Slijtagearm dankzij hoogwaardige  
roestvrijstalen schroefvuller. De Urban DS 2100 VE kan schroeven op verschillende  
posities in de breedte.

Urban DS 2100 (VE)

SchroefmachinesPVC PVC Schroefmachines
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Machine specs. AKS 1150 AKS 4310

Profielhoogte 30 tot 200 mm 45 tot 200 mm

Max. breedte bij 90° 167 mm 150 mm

Max. breedte bij 45° 112 mm N.V.T

Luchtverbruik 37 l/min 63 l/min

Urban AKS 1150

De Urban AKS 1150 is een 1-kops lasmachine met variabele hoek. Het lassen van kleine 
elementen is mogelijk dankzij het systeem om de 4de hoek open te trekken. Deze machine 
is ideaal voor het lassen van variabele hoeken van 30° tot 180° en kan worden voorzien 
van een hulp voor lassen van de 4de hoek. Optioneel kan de AKS 1150 uitgerust worden 
met digitaal hoekafpersing en oplegsteunen.

De Urban AKS 4310 is een 2-kops lasmachine voor het lassen van 2 rechte hoeken 
met zeer hoge kwaliteit. De standaard laslengte is 2600 mm, maar deze kan uitgebreid 
worden naar 4000 mm. De AKS 4310 heeft een lasbegrenzing van 0.2 tot 2 mm met 
rvs-messen. Met deze lasmachine is het ook mogelijk om een houtlook verbinding te 
lassen. 

Urban AKS 4310

LasmachinesPVC PVC Lasmachines
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Machine specs. AKS 9600 CUT Machine eigenschappen

Max. lasbereik 3.000 x 4.500 mm Perfect resultaat Geen bij kleuren meer noodzakelijk Weinig voorbereiding Folie dient niet op voorhand te worden verwijderd

Aantal interpolerende assen 16 Snelheid Lascyclus slechts 15 seconden trager dan standaard las Kostbesparend Gebruik van standaard las teflon, geen onderhoud

Aantal laskoppen 4 Flexibel Volledig naadloos, traditionele groef / V-groef of combinatie Nauwkeurigheid Perfect om de glaslatten vooraf op theoretische

Min. profielhoogte 40 mm Eenvoudige bediening Geen correctie op machine parameters en maten te  zagen 

Max. profielhoogte 200 mm Hybride lassen Mogelijkheid tot lassen van PVC en aluminium combinatie

Urban AKS 9600 CUT

De Urban AKS 9610 Cut is een 4-kopslasmachine met 16  
gestuurde interpolerende assen. Met deze lasmachine worden 
hoeken naadloos gelast met de hoogste kwaliteit en nauwkeurigheid. 
Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om bij te kleuren. 
 

LasmachinesPVC
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Urban SV 430

Machine specs. Urban SV 290 Urban SV 410 Urban SV 430

Max. Profielhoogte 150 mm 200 mm 200 mm

Max. Profielbreedte 130 mm 125 mm 150 mm

Gereedschapsopname 9 10 17

Min. binnenmaat 210 mm 210 mm 250 mm

Urban SV 290 Urban SV 410

Basismachine met freespakketten. Compacte CNC hoekenpoets met zaagfrees. CNC hoekenpoets met mogelijke uitbreiding met  
wentelstation al dan niet gekoppeld met een  
lasmachine.

HoekenpoetsmachinesPVC HoekenpoetsmachinesPVC HoekenpoetsmachinesPVC
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Urban SV 530

De hoekenpoets Urban SV 530 is een 2/4-assige 1-kops hoekenpoets. Deze is de snelste op 
de markt. Dankzij de beweegbare kop en omdat de tools boven- en onderaan onafhankelijk 
werken, kunnen kaders/vleugels opgepoetst worden binnen de 100 sec. De machine is zeer 
robuust opgebouwd en kan perfect ingezet worden tussen een 4-kopslasmachine en een 
(eenvoudige) afstapeling.

De Urban SV 840 is een 13-assige 2-kops CNC-hoekenpoets. Ten opzichte van een 
1-kops hoekenpoetsmachine is de SV 840 significant sneller: de machine kan elke 
52 seconden een kader oppoetsen. De geïntegreerde aanslag zorgt voor een hoge 
flexibiliteit. Hierdoor is het mogelijk ook bijzonderheden als traversen te poetsen. 
De SV 840 is voorzien van een Windows PC met zeer gebruiksvriendelijke software.

Urban SV 840

Machine specs. Urban SV 530 Urban SV 840

Profielhoogte 30 tot 200 mm 30 tot 200 mm

Profielbreedte 30 tot 150 mm 40 tot 150 mm

Werkdruk 7 bar 7 bar

Min. binnenmaat 250 mm 210 mm

HoekenpoetsmachinesPVC HoekenpoetsmachinesPVC
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Machine specs. IV1 Clean IV2 Clean IV2 Extrusion IV3 Extrusion

Motorvermogen 2.2 kw 3.0 kw 2.2 kw 3.0  kw

Aanzuigdiameter 100 160 100 160

Aanzuigpunten 2 2 1 2

Inhoud opvangbak 40 l 100 l 100 l 160 l

Capaciteit 1.400 (m3/u) 2.500 (m3/u) 1.400 (m3/u) 2.500 (m3/u)

Negatieve druk 30 (mbar) 30 (mbar) 30 (mbar) 30 (mbar)

Afzuiging

Pemac Clean & Pemac Extrusion

De Pemac clean-line zijn stofzuigers voor het schoonmaken van  
machines en de werkplek. De opvangbak heeft een capaciteit 
van 40 of 100 liter.  

De Pemac Extrusion-line zijn stofzuigers voor het afzuigen van 
verspaning bij aluminium (zaag) bewerkingsmachines.  
De opvangbak heeft een capaciteit van 100 of 160 liter.  

ALUPVC
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Urban FAS 250 PVC

De Urban FAS 250 is een kwalitatief hoogwaardig en flexibele beslagtafel voor het 
monteren van PVC beslag in vleugels (draai-delen). De tafel beschikt over een  
manueel instelbare aanslag om het beslag op maat te knippen. De vleugel ligt los,  
maar wordt tegengehouden tijdens het schroeven. De schroefmachine heeft een 
automatische schroeftoevoer en is pneumatisch in hoogte verstelbaar. De tafel is 
kantelbaar tussen 0° en 15° wat bijdraagt aan een ergonomische werkplek.

Machine specs. Urban FAS 250 PVC Urban FAS 320 PVC

Schroefpunt 3.5 - 4mm 3.5  - 4.5 mm

Schroeflengte 20 - 35 mm 20 - 35 mm

Werkdruk 7 bar 7 bar

Urban FAS 320 PVC

De Urban FAS 320 is een kwalitatief hoogwaardig en flexibele beslagtafel voor het  
monteren van PVC beslag in vleugels (draai-delen). De tafel beschikt over een  
automatische centreer- en spaneenheid, de vleugel wordt langs beide zijden geklemd 
zodat deze niet kan verschuiven tijdens het schroeven. De uiterst stabiele schroefunit 
beweegt over een lineaire geleiding, heeft een automatische schroeftoevoer en is  
pneumatisch in hoogte verstelbaar. De tafel is kantelbaar tussen 0° en 15° wat  
bijdraagt aan een ergonomische werkplek.

BeslagtafelsPVC PVC Beslagtafels
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Urban FBA 2500

Machine specs.

Max. vleugelmaat 2.500 x 1.600 mm Min. vleugelmaat 250 x 250 mm

Werkdruk 7 bar Industriële PC Ferrocontrol (FICP) inclusief software

De Urban FBA 2500 is een 4-assige CNC beslagautomaat met Windows PC. Na het inscannen wordt het beslag op de juiste maat geknipt en monteert de operator het geknipte beslag.  
Alle schroeven worden volautomatisch gezet en na het schroeven wordt de vleugel automatisch in een rek gestockeerd.

BeslagautomaatPVC
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Lengte aanslagen & Rollenbanen

Calvet ROLLER

Handige ondersteuningsrol voor de aan of afvoer van profielen in combinatie met een 
bewerkingsmachine.

Calvet TM 3 / TM4 / TM6

De Calvet TM is een rollenbaan met een lengte aanslag die wordt gepositioneerd middels 
een handwiel en digitale uitlezing. De rollenbaan heeft een verstelbare werkhoogte van 
800 -1050 mm en heeft een maximaal laadvermogen van 70kg/m. Zeer accuraat ± 0,1 mm.

Machine specs. Calvet Roller Calvet TM

Instelbare hoogte 800 - 1.050 mm Max. draagvermogen 70 kg / m Lengte 3 - 4 - 6m

Materiaalrol PVC Werkhoogte 885 mm Breedte rol 300 mm

ALUPVC ALUPVC Lengte aanslagen & Rollenbanen



Lengte aanslagen & Rollenbanen

Calvet E  3-4-6

De Calvet E  3-4-6 is te gebruiken als aanvoer- en afvoerrollenbaan in combinatie met 
een bewerkingsmachine ten behoeve van aluminium en PVC profielen. Standaard 
voorzien van stalen ondersteuningspoten en leverbaar in verschillende lengtes.

Graule RO,  RLK, RLH en RLHK Rollenbanen

De Graule Rollenbanen kunnen gebruikt worden in combinatie met elke Graule  
zaagmachine, maar ook met andere merken zaagmachines.  Leverbaar in een variatie 
van lengtes als aanvoerrollenbaan en afvoerrollenbaan met een handmatige aanslag 
of handwiel en digitale uitlezing.

Machine specs. Calvet  Graule  

Lengte 3 - 4 - 6m Diameter rol 40 mm Lengte 2 - 3 - 4 - 5 - 6m Diameter rol 40 mm

Breedte rol 300 mm Werkhoogte 800 - 1.050 mm Breedte rol 300 mm Werkhoogte 890 mm

ALUPVC ALUPVC Lengte aanslagen & Rollenbanen

32  |  Calvet Catalogus PVC



Lengte aanslagen & Rollenbanen

Machine specs. Tigerstop

Snelheid 60 m/min

Nauwkeurigheid ± 0.1 mm

Nuttige lengte 2 - 3 - 4.8 - 6. 8 - 8.5 - 9.2m

Tigerstop

De Tigerstop is een automatisch opduw- en 
lengte-aanslagsysteem dat perfect aansluit  
bij uw nieuwe of bestaande machine. 

Met een TigerStop bent u verzekerd van een 
gebruiksvriendelijk en nauwkeurig apparaat 
dat uw productie zal versnellen. 

Het positioneringssysteem is door de  
stabiele constructie eenvoudig op bestaande 
machines te monteren of te integreren.  
Dit kan ook op bestaande rollenbanen of 
glijtafels.  
 
Gemakkelijk aan te sturen middels het 
Tiger Calvet systeem. 

ALUPVC
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Calvet B-4000 

De Calvet B-4000 is een montagetafel voor het assembleren van deuren en kozijnen. 
Het werk oppervlak is eenvoudig te vergroten of verkleinen door middel van de  
uitschuifbare liggers, die zijn voor zien van rubbers voor het krasbestendig werken.

Calvet DT 1000

De Calvet DT 1000 is een montagetafel voor het monteren van beslagen, het aanbrengen 
van tochtprofielen, hoekafwerking en andere montage werkzaamheden. Het werk  
oppervlak is eenvoudig te vergroten of verkleinen door middel van de 4 draai- en  
uitschuifbare telescooparmen.

Montagetafel specs. Calvet B-4000 Calvet DT 1000

Aantal liggers 6 uitschuifbare liggers met krasbestendige antislip 4 telescopische liggers

Min. afmeting 2.300 x 1.000 mm 1.800 x 1.800 mm

Max. afmeting 4.000 x 1.800 mm 2.800 x 2.800 mm

MontagetafelsALUPVC ALUPVC Montagetafels
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Calvet Draai Hef Tafel DHT

De Draai Hef Tafel DHT is een in hoogte verstelbare werktafel, die in alle richtingen 
uitschuifbaar is. De gelagerde draaikrans kan pneumatisch in een positie geblokkeerd 
worden voor optimale stabiliteit.

Calvet Draai Hef Kieptafel DHKT

Montagetafel specs. Calvet DHT Calvet DHKT

Aantal liggers 6 verstelbare stalen liggers 6 verstelbare liggers voorzien van vilt of geribd gummi

Min. afmeting 1.000 x 1.500 mm 1.000 x 1.500 mm

Max. afmeting 1.600 x 2.300 mm 1.600 x 2.300 mm

De Calvet DHKT is de meest universele verkrijgbare werktafel. Doordat de tafel zowel in 
horizontale, schuine en verticale stand kan draaien is deze tafel uitermate geschikt voor 
werkzaamheden aan ramen, deuren en kleine kozijnen. Daarnaast kan de Calvet DHKT 
ook heffen en kiepen. 

ALUPVCMontagetafelsALUPVC Montagetafels
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Urban AT 2000/3000

De Calvet MTRK is een montagetafel voor het monteren van rolluikkasten waarbij de 
tafel pneumatisch kan kantelen. Precisie geleidingen en 4 rugsteunen zorgen voor een  
absoluut synchroon en uiterst stabiele tafel. 

De breedte van tafel is van 2.000 tot 3.000 mm instelbaar. De rolluikkast diepte is 
handmatig verstelbaar (optie motorisch verstelbaar). Motorische hoogte verstelling  
van 1.100 tot 2100 mm.

Calvet MTRK 

De Urban AT 2000 / 3000 is een is een montagetafel voor het assembleren van deuren en  
kozijnen. Het werk oppervlak is eenvoudig te vergroten of verkleinen door middel van de  
uitschuifbare liggers, die zijn voor zien van rubbers voor het krasbestendig werken.  
De tafel heeft werkhoogte van 850 tot 950 mm wat ideaal is om ergonomisch te werken. 
 
De tafel is voorzien van handige features zoals een opbergplank onder de tafel voor  
hand-gereedschap en/of verbruiksproducten. 

Montagetafel specs. Urban AT 2000 | 3000 Calvet MTRK

Hoogte 850 - 950 mm (AT 2000 & AT 3000) Min. afmeting 1.100 x 2.000 mm

Afmeting 1.300 x 2.000 mm (AT 2000)  1.300 x 3.000mm (AT 3000) Max. afmeting 2.100 x 3.000 mm

Werkblad Pilz | borstel Werkblad Pilz | borstel | Vilt

MontagetafelsALUPVC ALUPVC Montagetafels
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Calvet CHP 5 

De Calvet CHP-5 is een transportwagen voor het tijdelijk horizontaal opslaan van  
gezaagde of bewerkte profielen. De draagarmen bestaan uit 5 lagen met een tussenafstand 
van 270 mm hoog. De breedte van de draagarmen is 400 mm. Alle draagarmen zijn voorzien 
van rubberen antislip voor het krasbestendig transporteren van profielen. 

Calvet CHP 7

Transportwagen specs. Calvet CHP 5 Calvet CHP 7

Aantal liggers 5 7

Tussenruimte liggers 270 mm 160 mm

Breedte liggers 400 mm 400 mm

De Calvet CHP 7 is een transportwagen voor het tijdelijk horizontaal opslaan van  
gezaagde of bewerkte profielen. De draagarmen bestaan uit 7 lagen met een tussenafstand 
van 160 mm hoog. De breedte van de draagarmen is 400 mm. Alle draagarmen zijn voorzien 
van rubberen antislip voor het krasbestendig transporteren van profielen.

TransportwagensALUPVC ALUPVC Transportwagens
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Specificaties

Calvet GLW-D

De Calvet GLW-D is een dubbelzijdige transportwagen voor de opslag van glaslatten.  
Elke zijden kent 15 compartimenten van 65 mm breed. De compartimenten zijn voorzien 
van PVC-contactoppervlak dat schade aan de glaslatten voorkomt. Uitgerust met 4  
zwenkwielen van rubber. 

Calvet CCP

De Calvet CCP is een transportwagen om bewerkte profielen te verplaatsen naar de
assembleer omgeving. De transportwagen is voorzien van 10  compartimenten van  
100 mm breed. Alle compartimenten zijn voorzien van rubberen antislip voor het  
krasbestendig opslaan en transporteren van profielen.

Transportwagen specs. Calvet GLW-D Mecal CCP

Aantal compartimenten 15 10

Breedte van de compartimenten 65 mm 100 mm

Laadcapaciteit 100 kg 440 kg

Transportwagens ALUPVCALUPVC Transportwagens
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Calvet CSA

Transportwagen specs.              Calvet CCR Calvet CSA

Aantal compartimenten 10 Afmeting 1.750 x 965 x 1.960 mm Aantal draagarmen 4 Afmeting 1.850 x 1.000 x 1.810 mm

Breedte compartimenten 130 mm Gewicht 150 kg Max. draagvermogen 430 kg Gewicht 80 kg

Max. draagvermogen 450 kg Aantal wielen 4 Aantal wielen 4

Transportwagens

Calvet CCR

De Calvet CSA is een transportwagen voor het opslaan en transporteren van kaders en 
vleugels. Dankzij de lichtgewicht uitvoering en de zwenkwielen is de transportwagen  
makkelijk te verrijden.

De Calvet CCR is een transportwagen voor het transporteren en opslaan van afgewerkte 
deuren/kozijnen. Het onderstel heeft ingebouwde transportrollen om zware of 
volumineuze elementen makkelijker te kunnen hanteren.

ALUPVCALUPVC Transportwagens
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Specificaties

Urban PSW 1600 3/4

De Urban PSW 1600/4 is een transportwagen voor het tijdelijk horizontaal opslaan van 
gezaagde of bewerkte profielen. De transportwagen bestaat uit 4 compartimenten die  
ieder voorzien zijn met 15 liggers van 105 mm per kant, maar kan ook geleverd worden met 
3 compartimenten (PSW 1600/3).  Alle draagarmen zijn voorzien van rubberen antislip voor 
het krasbestendig transporteren van profielen.

Calvet PW-D

De Calvet PW-D is een transportwagen die gebruikt wordt om gezaagde en/of bewerkte 
profielen op te slaan en ze naar de werkplek te transporteren. De Calvet PW-D is een  
transportwagen met 2x25 compartimenten van 80 mm breed. 
 
Uitbreidbaar met krasbestendige oplegplank voor het horizontal stockeren van profielen.

TransportwagensALUPVC ALUPVC Transportwagens
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Transportwagen specs. Urban SV 530 Calvet PW-D

Aantal liggers 15 Aantal compartimenten 25

Vakhoogte 105 mm Breedte compartimenten 80 mm



Specificaties

Urban KW08-TA

De Urban KW08-TA is een opslagwagen voor het opslaan van kaders of vleugels. 
Alleen voor handmatig transport. Is geschikt voor aanvulling met de automatische  
vertak eenheid Urban VE-TA.

 
Kenmerken
• 8 compartimenten van 120 mm breed
• 4 wendbare wielen, aan 1 kant voor zien van 2 remmen

Urban PWL 10/15

Transportwagen specs. Urban KW08-TA Urban PWL 10 / 15

Aantal compartimenten 8 10 /15

Breedte compartimenten 120 mm 100 mm

TransportwagensALUPVC ALUPVC Transportwagens
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De Urban PWL 10/15 is een transportwagen voor het transporteren en stockeren van 
bewerkte profielen en bestaat uit een 10 en een 15 compartimenten variant. De wagen 
heeft vier zwenkwielen waarvan aan 1 kant voorzien van twee remmen voor het makkelijk 
verplaatsen en/of vast zetten.
 
Kenmerken
• 10 (PWL 10) of 15 (PWL 15) compartimenten van 100 mm breed
• 4 wendbare wielen, aan 1 kant voor zien van 2 remmen



Urban ST 16-20

De Urban ST 16-20 is een montage-zwenktafel beschikbaar in een drietal
breedtes; 3.200 mm, 3.700 mm en 4.200 mm. De tafel is manueel in hoogte 
verschuifbaar van 1.600 mm tot en met 2.000 mm. 

Er twee versies beschikbaar, namelijk de AR versie en de R versie.  
Hierbij beschikt de R versie over een rollenbaan die pneumatisch  
wegzakt en is de rollenbaan bij de AR versie automatisch. 

Verglazingspers specs. ST 32/16-20 ST 37/16-20 ST 42/16-20

Breedte 3.200 mm 3.700 mm 4.200 mm

Max. draagvermogen 250 kg 300 kg 300 kg

Montage-zwenktafelPVC
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Urban KV

Op deze montage- en beglazingstafels kunnen de ramen afgewerkt worden 
waarbij men het kader opspant tussen twee pneumatische balken en de 
vleugel in het kader kan afhangen en bijregelen. Tevens kan het glas in de 
vleugels geplaatst worden.

Kenmerken
• Pneumatische klemming van het raamkader
• 1 vaste spanbalk en 1 manueel gepositioneerde spanbalk
• Spanbalken pneumatisch wegklapbaar

Verglazingspers specs. Urban KV 1800 Urban KV 2750 Urban KV 2800 Urban KV 3200

Klembereik 1.800 x 1.600 mm 3.750 x 2.2.50 mm 2.700 x 2.200 mm 3.200 x 2.200 mm

Max. draagvermogen 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg

BeglazingspersPVC
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Specificaties

Verglazingspers specs. Calvet VKP SN

Klembereik 3.750 mm

Afmetingen 3.000 x 800 x 2.400 mm

Specificaties

Calvet VKP-SN

ALUPVC

Deze Calvet VKP-SN is een zware beglazingspers die in hoogte verstelbaar is. 
De pneumatische klembalken kantelen achter het frame, hierdoor is er vrije 
doorgang van de elementen. De spanbalken verplaatsen zich automatisch in de 
breedte. Aan de onderzijde is de VKP-SN voorzien van een rollenbaan met aan-
legvlakken en glijlijsten.

Beglazingspers
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Urban Stockagerek type ER

Het Urban stockagerek type ER beschikt over 20/17/10  
compartimenten naar keuze voor het stockeren van kaders.  
Het rek is ook zeer geschikt als scheidingswand tussen twee  
werkplekken en bestaat uit één basis module en meerdere  
uitbreidingsmodules.

Stokagerek specs. Urban Stockagerek type ER

Aantal compartimenten   20/17/10

Afmetingen 3.000 x 800 x 2.400 mm

StockagerekPVC
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Wij zijn trots op onze klanten. Dat is het eerste wat in ons opkomt als we kijken naar de toonaangevende bedrijven die 
werken met een bewerkingsmachine van Calvet. Dagelijks maken onze klanten de mooiste producten voor de gevelbouw, 
ramen & deuren en industrie. Wij vinden het dan ook super om te zien wat de impact is van de machines die wij leveren, 
installeren en onderhouden. 

Directie en medewerkers van Calvet

DREAM CREATE INSPIRE
CALVET
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Wij zijn Flevokozijnen.- Specialist in hoogwaardige kunststof deuren en kozijnen 

Wij zijn Flevo Kozijnenfabriek B.V. een kunststof kozijnenfabriek uit Almere die kunststof naar binnen  
draaiende ramen maakt met de Duitse profiel leverancier Gealan. Onze kunststof kozijnen worden  
uitgevoerd als vaste kunststof naar binnen draaiend raam, kunststof naar binnen draaiend stolpraam,  
kunststof naar binnen draaiend valramen en kunststof naar binnen draaiend uitzetramen.

Wij zijn ervan overtuigd U topkwaliteit kunststof voordeuren te kunnen leveren. Waarom? Leest u rustig 
verdere over ons uitgebreide programma aan kunststof voordeuren, overtuig uzelf van onze expertise maar 
bezoek ons vooral in onze kunststof voordeuren fabriek te Almere, uw bent van harte welkom!

Uiteraard voldoen de kunststof voordeuren die wij in Almere produceren ook aan alle belangrijke eisen 
en keurmerken zoals KOMO en SKG. Daarnaast voldoen onze kunststof voordeuren aan de eisen Politie 
Keurmerk.

KLANTEN 
AAN HET WOORD
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Wij zijn Hemmar.- Specialist in Ramen en deuren in PVC 

Hemmar is 30 jaar geleden in 1991 opgericht onder impuls van de broers Hemelings. Het was Firma  
Deceuninck die in België geen partner had voor de B2B markt, die taak nam Hemmar PVC op zich.

In de begindagen, toen nog in de Kerkstraat te Ruisbroek, telde de firma 7 medewerkers. Alles gebeurde op 
600 vierkante meter. Snel bleek deze site te klein en Hemmar keek uit naar een ruimte waar het zich verder 
kon ontwikkelen. Uiteindelijk werd het Huizingen, de bedrijfsruimte werd van 600 naar 6500 naar 12000 
vierkante meter bebouwde ruimte uitgebreid. 

Het personeelsbestand werd opgetrokken naar 35 arbeiders en 10 bedienden. Samen zorgen zij voor een 
productie van 500 eenheden per dag! De constante technische evolutie binnen de productie en haar con-
stante zorg voor haar werknemers heeft ervoor gezorgd dat Hemmar een firma is waar wij trots op mogen 
zijn! Alle ontwikkelingen zijn gebeurd vanuit een stevige familieband. Mede door de financiële onafhankeli-
jkheid kunnen wij deze visie verder blijven ontwikkelen en ondersteunen.

Alle evoluties binnen het bedrijf worden vanuit een familiale basis genomen en zorgt ervoor dat wij met een 
hart voor product en mensen blijven bouwen op wat 29 jaar geleden werd geboren!

KLANTEN 
AAN HET WOORD
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KLANTEN 
AAN HET WOORD

Wij zijn Braks Kunststoffen B.V. - Sinds 1985 specialist in kunstof 
Braks Kunststoffen B.V. is een familiebedrijf, wat sinds 1985 kunststof kozijnen produceert, verkoopt en monteert.  
Het vaste team van 12 enthousiaste medewerkers heeft veel kennis en ervaring waarbij service en kwaliteit voorop staan. 
Dit is het handelsmerk wat klanten weten te waarderen en daarom keer op keer kiezen voor Braks Kunststoffen. 
 
Ongeveer vijf jaar geleden namen Rene en Jacky Vervoort, broer en zus, het bedrijf van hun vader over. Wat begon met  
een telefoontje naar Thijs van der Meeren van Calvet Nederland, ging verder met een ontmoeting op de polyclose beurs en  
mondde uit in een serieuze klik tussen beide partijen en een langdurige samenwerking. Braks Kunststoffen was hiermee de 
eerste klant in Nederland, binnen het kunststof segment. Beide bedrijven hebben dezelfde drive voor kwaliteit en service. 

Met de Calvet CNC afkortzaag en diverse freesmachines zijn bij Braks Kunststoffen de eerste stappen naar de toekomst 
gezet. De machines zorgen voor een hogere productiecapaciteit, zonder in te leveren op kwaliteit. Onze kunststof profielen 
van Deceuninck worden nauwkeurig op de juiste maat afgekort. Deze werkwijze helpt ons om aan de verwachtingen van 
onze klanten te voldoen. Omdat  wij hoofdzakelijk aan B2B klanten leveren is een korte levertijd belangrijk.  

Braks Kunststoffen breidt uit met een nieuw pand en daarbij brengen nieuwe samenwerkingen vooruitgang.  
We verheugen ons op een vruchtbare samenwerking, waardoor we beiden de markt gaan veroveren! 
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Calvet is de one-stop shop voor industriële automatisering! Van bewerkingsmachines, opleiding & certificering  
tot en met onderhoud, met Calvet heeft u het gehele proces onder één dak en dat werkt voor u als ondernemer  
wel zo prettig. 
 
De visie van Calvet is dat het industriële proces slimmer en efficiënter kan. Daarom levert Calvet de beste  
bewerkingsmachines om uw productieproces te automatiseren en de kwaliteit te waarborgen. Al meer dan  
50 jaar innoveert Calvet op het gebied van bewerkingsmachines en is preferred supplier van topmerken als:  
Urban, Pressta, Mecal, Tigerstop, Schirmer, Thorwesten en Pemac. 
 
In 1987 is Calvet overgenomen door Koenraad Nees, vader van huidige eigenaren Stefan en Pieter Nees.  
Met de familie Nees is Calvet uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van bewerkingsmachines. 
Mede door hun effectieve efficiëntie, kwaliteit en duurzame relaties met de klant is Calvet geworden tot het  
gerenommeerde en gerespecteerde merk dat het vandaag de dag is.
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CREATE | INSPIRE

Openingstijden:   Ma - Do   08:00 - 17:00
   Vrij 08:00 - 16:30

Telefoon:  +31 183 632 358
Email:   info@calvet.nl
Adres:    Vierlinghstraat 39 
    4251 LC Werkendam

Calvet Nederland

Openingstijden:   Ma - Do   08:00 - 17:00
   Vrij 08:00 - 16:30

Telefoon:  +32 2 463 11 40
Email:   info@calvet.be
Adres:    Zone1 Research Park   
  

Calvet België

Vestigingen 


