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PREFABBETONNEN
MAATWERKERS
B E D R I J F S P R O F I E L

Ines Stultjens, Guy Latet, Dorien Apers,
Anouck Soors & Herman Sauwens

Axibeton maakt betonnen
prefabelementen op maat van elke
klant. Het productiebedrijf uit Bilzen
kiest daarmee voor een eigen koers.
Massaproductie is aan hen niet besteed.

Axibeton zag het levenslicht in
2009. Zaakvoerder Guy Latet
huurde een bedrijfspand in
Alken en koos onmiddellijk
voor maatwerk. “Ik heb hier
geen voorraad prefab standaardelementen liggen. Bij elk
betonelement dat wij produceren, beginnen we van voor
af aan. En dat vraagt best wel
eens een grote flexibiliteit van
onze medewerkers. Het gaat
er hier soms dan ook hectisch aan toe. We werken 100
tot 150 bestellingen per jaar
af. Zowel voor particulieren,
aannemers en bedrijven.”
Na drie jaar was het bedrijf
zo gegroeid, dat Guy moest
uitkijken naar een andere
locatie. Hij vond bedrijfsgrond in Bilzen en liet daar
zijn eigen kantoor en productiehal neerzetten. Volgend
jaar bestaat Axibeton tien
jaar. Een heuglijk moment
waarop het zijn tweede productiehal hoopt te openen.

Francesca Torzo
Axibeton
Kieleberg 37
3740 Bilzen
T. 089 25 41 54
info@axibeton.be
www.axibeton.be

Bijzonder trots is de zaakvoerder op de samenwerking
met de Italiaanse architecte
Francesca Torzo. “Deze dame
tekende het ontwerp van het
nieuwe Z33, het provinciale

centrum voor kunst en actuele vormgeving in Hasselt.
Het is momenteel in aanbouw. Zij klopte bij ons aan
voor haar deelname aan de
Architectuurbiënnale 2018 in
Venetië. We voelen ons echt
vereerd dat we de betonnen
elementen van haar tentoonstelling op deze architecturale
hoogmis in Venetië mochten
maken. Haar werk wordt na
het einde van de tentoonstelling trouwens permanent tentoongesteld in een museum
in Denemarken”, weet Latet.

3D dankzij Tekla

want ze zien in 3D hoe de elementen eruit moeten zien.”

Nog beter organiseren
Het gaat goed met het bedrijf.
“In het najaar hopen we te
starten met de bouw van onze
tweede productiehal. Daarmee
verdubbelen we onze capaciteit. Maar we hebben niet de
intentie om nu opeens massaproductie te leveren. We willen
vooral ons bestaand productieproces optimaliseren en nog
beter organiseren. We blijven
volop inzetten op vlot en accuraat maatwerk”, sluit Guy Latet
gedreven af.�������������������

Twee jaar geleden koos Axibeton om met het softwareprogramma Tekla Structural
Designer te werken. “Hadden
we dat niet gedaan, dan hadden we de boot gemist. Dit was
echt een cruciale stap voor het
verdere succes van ons bedrijf.
We kunnen nu veel gemakkelijker werken met de ontwerpen die bureaus en aannemers ons bezorgen. Met dit
programma worden al onze
betonnen elementen digitaal
in het bouwontwerp ingepast.
Dat geeft alle partijen een goed
zicht op de hele structuur. Ook
voor de arbeiders in onze productiehal is dat erg handig,
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