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Wij zijn Elmacon uit Roeselare. In de voor-
bije 10 jaar hebben we met onze aan-
pak en expertise tientallen bedrijven in 
heel België en onze buurlanden helpen
vernieuwen, uitbreiden en groeien. Hieron-
der stellen we ons graag wat uitgebreider
aan u voor. 

Onze KLANTEN 
– De procesindustrie
Alle industriële processen die vloeibare,
half-vloeibare, vaste en gasvormige stoffen
mengen, verbruiken, opslaan en doseren en
waarbij leidingen, pompen, kranen, filters
en tanks worden gebruikt, zijn onze
specialiteit. We realiseren projecten in 
uiteenlopende sectoren: van voeding
(brouwerijen, melkerijen, producenten van

Voor een zaakvoerder, manager of technisch verantwoordelijke van een bedrijf in de procesindustrie 
is het heel belangrijk dat de technische installaties up-to-date, performant en betrouwbaar zijn. Een 

strategische achterstand op uw concurrenten, een verkeerde behandeling van uw kostbare producten 
tijdens het productieproces of erger nog, onvoorziene downtime van de installaties met duur tijdverlies 

tot gevolg, wilt u koste wat het kost vermijden.

diepvriesvoeding …) over de papierindus-
trie tot chemie en textiel. De laatste jaren 
zetten we ook sterk in op waterzuivering
in die industriële processen.

Wat kunnen wij voor u doen? 
– piping & constructie in kunststof 
en rvs
We zijn gespecialiseerd in leidingen en 
constructies, zowel in kunststof als inox. In 
sommige projecten komt één van deze ac-
tiviteiten aan bod. Zo werken we volledige 
pipingprojecten uit in kunststof of in inox, 
afhankelijk van de situatie, de producten 
of vloeistoffen en het klimaat waarin de 
installatie wordt gebruikt. Voor sommige 
klanten bouwen we enkel een constructie 
in inox of kunststof. Maar vaak doen klan-

ten op ons een beroep, net omdat we die 
activiteiten ook combinéren en er al jaren-
lang expertise in hebben opgebouwd.

Het neusje van de zalm 
- SKIDS
In skids komt al onze kennis en expertise
samen. Met zo’n inox frame waarin
alles van pompen, kleppen, kranen,
filters en leidingen is gemonteerd, 
maken we het de klant makkelijk en
kunnen wij snel en efficiënt werken. De 
mogelijkheden zijn eindeloos en han-
gen af van uw activiteiten, uitdagingen 
en de beschikbare ruimte.

Keuring en nazicht: Iedere opstelling die we bouwen wordt onderworpen aan een druktest.

ELMACON: PARTNER VOOR AL UW RVS- EN KUNSTSTOFPROJECTEN 
MET EEN KLANTEN APPROACH OM U TEGEN TE ZEGGEN.
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RVS constructie: Deze RVS leidingbrug van 34 me-
ter werd door onze projectdesigner opgemeten en 
uitgetekend. Door het geheel in onze werkplaats op 
te bouwen en in 1 geheel te plaatsen deden we de 
kostprijs voor onze klant aanzienlijk dalen.

Wij doen graag MOEILIJK
Daar waar anderen onmiddellijk de hand-
doek in de ring gooien, wordt Elmacon
helemaal wild van uitdagingen. Moeilijke
vraagstukken waarop de klassieke oplos-
singen geen antwoord bieden, zijn hele-
maal ons ding. En net dáár maken we het 
verschil: we zijn geen ja-knikkers die de 
standaardoplossingen die onze klanten in 
gedachten hebben zonder na te denken 
in realiteit omzetten. Integendeel, we da-
gen onze klanten graag uit met oplossin-
gen waar ze zélf niet zouden opkomen, 
maar die beter werken en langer meegaan. 
Wil dat zeggen dat we eenvoudige pro-
jecten uit de weg gaan? UIteraard niet. 
Elk project levert ons immers weer nieuwe
kennis en expertise op die ook van pas 
komt bij complexe uitdagingen. 

Waterbehandeling: Reverse osmose voor de uitbrei-
ding van de waterbehandelingsinstallatie bij Agristo.

Onze KRACHT 
– productkennis en efficiënte 
organisatie
We zijn ‘getikketakt’ om álles te weten 
over onze grondstoffen, onze producten 
en hun mogelijke toepassingen. Continu 
bijleren is bij Elmacon geen noodzakelijk 
kwaad, maar een mentaliteit die ons en 
onze klanten helpt om verder te groeien.
Daarnaast zijn wij ook bijzonder efficiënt 
georganiseerd. Bij ons geen rommelig
magazijn waar we uren zoeken naar die 
ene ontbrekende moer of dichting, en 
ook geen atelier dat te krap is om grote 
stukken en constructies op een efficiënte,
overzichtelijke en veilige manier te ont-
werpen, te bouwen en uit te testen. Ons 
magazijn is permanent up-to-date en 
vandaag beschikken we over meer dan 
voldoende ruimte om ook grote pro-
jecten aan te kunnen. We zijn ervan 
overtuigd dat efficiënt werken zorgt voor
tijdwinst én meer kwaliteit.

Combinatie: Waterleau gaf ons het vertrouwen om 
hun container om te toveren tot een onderdeel van 
hun nieuwe installatie in Kharafi. Hiervoor plaatsten 
we alle equipment en mochten we alle piping en 
constructie voorzien.

Ons TEAM 
– ervaren en gedreven
Het Elmacon-team is een mix van vaste 
medewerkers en ervaren freelancers. Hun 
goesting om voor ons te werken, is de 
beste motivatie om bij elke klant topwerk 
af te leveren. We ‘soigneren’ ze dan ook 
graag: de juiste man (m/v) in de juiste 
functie, ruimte om continu bij te leren, 
open en positieve communicatie en een 
familiale sfeer. Het jonge team staat te-
vens open voor digitalisering waarop we 
zowel intern als op de werf inzetten. Zo 
kunnen we onze tijd besteden aan wat 
écht belangrijk is: creatieve oplossingen 
vinden voor de uitdagingen van onze 
klanten, en snel schakelen als dat nodig is.

Ons PARCOURS 
– van 2011 tot nu
Het was niet in de gebruikelijke garage 
of slaapkamer maar in een koeienstal in 
Beselare (Zonnebeke) dat Elmacon in 2011 
het licht zag. Sindsdien loopt (ruimte om 
te) groeien als een rode draad door ons 
bedrijfsverhaal. Na een korte periode in de 
oude gebouwen van Mariasteen in Rum-
beke verhuisden we in 2018 naar onze 
nieuwe locatie in Beveren-Roeselare, waar 
we een jaar later al bijbouwden. Met meer
ruimte volgde ook de groei van ons team, 
wat dan weer zorgde voor een uitbreiding
van onze activiteiten van louter inox 
piping naar piping in inox én kunststof, 
constructies en de bouw van kant-en-klare 
skids. Sinds kort produceren we ook kunst-
stof constructies zoals tanks, lekbakken, 
chemiekasten en lamellenseparatoren. We 
ontwerpen en engineeren alle projecten 
van a tot z in eigen huis. 

 
Plaatbewerking: Deze rolmachine kochten we aan om 
een trouwe klant optimaal te kunnen bedienen. 

Kunststof piping: Verzamelcollector voor anaero-
bie opgesteld in onze atelier om geen verrassingen 
te hebben bij plaatsing. In een tijdspanne van 24 uur 
werd de oude collector weggehaald en de nieuwe ge-
plaatst. 

Hebben wij u ook nieuwsgierig gemaakt en 
wenst u te weten wat wij voor u kunnen
betekenen? Neem dan zeker contact met
ons op om de hoofden eens bij mekaar
te steken.

Tekst en beelden: Elmacon
Meer info: www.elmacon.be


