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Metaalwerken Decock Is gevestigd te SintKatelijne-Waver op amper 1 km van de
E19-snelweg, centraal gelegen op de assen
Brussel-Leuven-Antwerpen.
Sinds de stichting in 1920 profileren we ons als
een onafhankelijk servicegericht toeleveringsbedrijf, hoofdzakelijk actief in de metaalverwerkende industrie en produceren wij de
meest uiteenlopende constructies in staal,
aluminium en inox.
De kerncompetentie bestaat uit het leveren van
totaaloplossingen aan onze klanten, met de
grootste aandacht voor hun specifieke noden.
De firma behaalde het ISO 9001 versie 2008
certificaat, alsmede de DIN en ISO 3834-2
lasnorm.
Het continu verbeteren van producten en
dienstverlening staat centraal in het beleid van
de onderneming.
Met als doel maximale klanttevredenheid focussen wij op kwaliteit, flexibiliteit en de mogelijkheid om de meest complexe onderdelen en
montages te maken.
Zowel prototypes als stukwerk, seriewerk,
maatwerk en projecten behoren tot onze
mogelijkheden.

Plaatbewerking
Een gespecialiseerde afdeling die allerhande
soorten plaatwerk vervaardigt door middel van
- drie lasersnijmachines
- een aan hoge snelheid werkende plasmasnijmachine NERTAJET HP met 		
mogelijkheden voor grote plaatdiktes
- vier CNC- gestuurde plooibanken,
- een CNC- gestuurde ponsmachine,
- een rolbank
- diverse mechanische en hydraulische persen
-    een schuurmachine

Verspanen

Op CNC-gestuurde draai- en freesmachines
kunnen wij alle mogelijke onderdelen in
verschillende metaalsoorten vervaardigen.
Onlangs werden een volautomatische draaiautomaat Mori Seiki en drie bewerkingscentra
MAZAK in gebruik genomen, waardoor wij
kosteneffectief en met grote nauwkeurigheid
een bijna volcontinu productieproces kunnen
realiseren.
   

Lassen,

conform lasnorm DIN en ISO 3834-2, doen
we met gecertificeerd laspersoneel waarbij
gebruik wordt gemaakt van MIG- en TIGlasprocessen.
Een CNC-gestuurde lasrobot wordt ingezet
voor grote series.

Korte Inhoud:

• Onze dienstverlening
• Plaatbewerking
• Afdeling verspanen
• Lasafdeling
• Voormontage en Just in Time
• Recente realisaties
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De kerncompetentie van ons bedrijf

is het leveren van totaaloplossingen,

op een efficiënte, economisch verantwoorde
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• Klantendienst en 		
orderverwerking
In deze afdeling wordt iedere bestelling
in detail opgevolgd om de orderstatus
op elk ogenblik aan de klant te kunnen meedelen en om tijdige levering te garanderen.

• Kwaliteit
Ons continu streven naar klanttevredenheid
wordt ondersteund door een kwaliteitssysteem dat ons toelaat er in ieder stadium van
de productie voor te zorgen dat toleranties,
maatvoering en speciale specificaties gerespecteerd worden.

De firma behaalde het ISO 9001- versie 2008
- certificaat, alsmede de DIN en ISO 3834-2
lasnorm.
Het continu verbeteren van onze producten
en dienstverlening staat centraal in het beleid
van de onderneming.
Wij werken heel nauw samen met de klant
met het oog op maximale klanttevredenheid
en staan heel open om de ganse “supply
chain” onder de loupe te nemen: van bestellingen, aankoop van materialen, uitbesteden
van oppervlaktebehandelingen tot uiteindelijke levering.

BELGISCH CENTRUM VOOR CERTIFICATIE N.V.

CERTIFICATE
This is to certify that the Quality Management System of

METAALWERKEN DE COCK N.V.
Drevendaal 12, B-2860 Sint Katelijne Waver

has been assessed and approved by the "Belgisch Centrum voor Certificatie"
according to the following International Standard:

NBN EN ISO 9001:2008
The Quality Management System is applicable to the following activities:

" Sales and production of mechanical constructions in steel,
stainless steel and aluminum. "
The validity of the certificate is subject to the company maintaining
the quality system, which will be periodically verified by
the "Belgisch Centrum voor Certificatie"

certificate number
1605166711

date of issue : 31st January 2011
expiry date : 14th January 2014

the "Belgisch Centrum voor Certificatie"

for the Certification Committee
017 QMS

BCC n.v., Ruisstraat 68, 9140 Temse

for the Management

Centraal in onze beleidsvoering staan het
uitvoeren van interne en externe audits en het
opvolgen en implementeren van te verbeteren
punten.

• Service
Wij bieden de mogelijkheid om producten
op voorraad te houden voor de klant, zodat
snelle levering gegarandeerd wordt. Ons
uiteindelijk streven is partner te worden en
niet enkel leverancier.

• Plaatbewerking
Een gespecialiseerde afdeling vervaardigt
allerhande soorten plaatwerk door middel van :
- drie lasersnijmachines
- een aan hoge snelheid werkende plasmasnijder NERTAJET HP met verwissel-		
bare CPM -toortsneus en controle van
het HPC digitaal proces, met mogelijk		 heden voor grote plaatdiktes, snijkwaliteit range 3-4 volgens de norm ISO 9013,
braamloze snede, onmiddellijk lasbare
stukken.
- vier CNC-gestuurde plooibanken
- een CNC-gestuurde ponsmachine
- diverse mechanische en hydraulische persen
- rolbank
- schuurmachine

• Verspanen
Ons modern machinepark omvat o.a.CNCgestuurde draai- en freesmachines waarmee
wij alle mogelijke onderdelen efficiënt kunnen
vervaardigen.
- Een Mori Seiki draaiautomaat met geautomatiseerde aan- en afvoer, dubbele spindel en aangedreven gereedschappen, stelt ons in staat om
op een zeer competitieve manier grote reeksen
te verwerken. Deze technologie verschaft ons
het competitieve voordeel kleine toleranties aan
te kunnen en te werken aan hoge snelheden
met korte doorlooptijden.

- Drie Mazak bewerkingscentra met werkbereik
tot 3 m lengte in één opspanning, geven ons
een hoge productiviteit door de minimale omsteltijden.
- De robuuste machines garanderen uiterste
nauwkeurigheid, tot tweemaal beter dan de
ISO-230 norm.

• Lassen
Voor onze lasafdeling behaalden we het
DIN en ISO 3834-2 certificaat.
Hiermee werkte ons bedrijf zich op naar
de top van de lastechnische industrie.
Wij streven naar niveau-1.
Van orderintake tot aflevering worden alle
stappen uitgevoerd volgens kwaliteitsprocedures: het werken met gecertificeerde
lassers,het lassen vanuit gecertificeerde lasvoorschriften, het lassen met gekwalificeerde
lasmethodes gebruikmakend van MIG en
TIG lasprocessen en een CNC-gestuurde
lasrobot voor grote series, het voldoen aan
alle identificatie- en naspeurbaarheidseisen,
het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties.

• Montages
Meer en meer klanten vragen ons niet alleen
de onderdelen te vervaardigen, maar tevens
de montage ervan voor onze rekening te nemen. Hierdoor kunnen we efficiënter produceren en breiden wij onze dienstverlening uit
tot een hogere schakel in de supply chain.
Een win-win situatie voor beide partijen.

• Just in time leveringen
In ruil voor langere termijncontracten houden
we onderdelen op voorraad voor onze klanten en kunnen aldus ‘Just in Time’ leveren.
Dit laat ons ook toe om onze eigen fabricage
te optimaliseren en heel snel te leveren aan
onze klanten, zonder voorraadkosten.
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• Realisaties

• Realisaties
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