
D a m p k a p s y s t e m e n
en inox realisaties



De pure  
Dynamiek van een  
familiezaak ...

Als klant van Venduro geniet u mee van alle voordelen van een gedreven en gezond 

familiebedrijf. En van onze ervaring, want Venduro begon al in 1981 met de productie van 

koperen dampkappen. Geholpen door kennis van zaken en een neus voor innovatie  

gingen we ons stap voor stap toeleggen op het ontwerpen en fabriceren van hoogwaardige 

inox dampkappen, nog steeds dé specialiteit van het huis.

Met een doorgedreven kennis van het product en de markt nemen Luc, Joris en 

Hilde Van Den Durpel de dagelijkse leiding van Venduro op zich.  

Luc buigt zich over de administratie, Joris leidt de ontwerpafdeling en Hilde bekommert  

zich over de productie en de herstellingen. Dit dynamische trio is niet alleen volledig  

op elkaar afgestemd, maar zet zijn enthousiasme ook over op het team.



BELGIAN QUALITY
B Y  V E N D U R O

... met een uiterst  
competent en  

professioneel team

De medewerkers van Venduro zijn stuk voor stuk gekwalificeerde professionals met oog voor detail.  
De dampkappen en maatproducten in roestvrij staal die zij ontwerpen en produceren beantwoorden  
aan de hoogste kwaliteitseisen en kunnen perfect in uw keuken geïntegreerd worden.  
Hun knowhow en inzet maakt van elke Venduro-klant een tevreden klant.



ONZE AANPAK

Ontwerpen van 3D-tekening  
in nauw overleg met de klant

Bewerken van het inox  
d.m.v. een high-end laserplooibank

Uitwerking van de producten  
in de productieafdeling

HypermoDerne,  
minutieuze processen ...

Venduro draagt kwaliteit hoog in het vaandel.  
Om onze klanten meer garantie te bieden dat alle producten  
in de beste omstandigheden tot stand komen, namen we  
in 2001 onze intrek in een gloednieuw gebouw in Lokeren.  
In deze hoogtechnologische omgeving en dankzij minutieuze 
processen streven we de hoogste normen na, van ontwerp  
over productie tot de afwerking in het kleinste detail.  
In 2009 werd het gebouw nog uitgebreid, waardoor 
we nóg efficiënter op de specifieke vragen van elke 
klant kunnen inspelen.

Maak een virtuele toer door Venduro
Scan de QR-code en bekijk onze bedrijfsfilm 
of surf naar www.venduro.be/nl/bedrijfsfilm



HypermoDerne,  
minutieuze processen ...

De schoonheiD zit  
in elk Detail



MEESTERS IN 
MAATWERK
Een dampkap op maat van úw keuken, 
daar gaat Venduro voor. Ons maatwerk is  
onze sterkste troef. Onze professionals 
turnen in eigen atelier onze 
basisdampkappen om volgens uw specifieke 
wensen en de gevraagde afmetingen.  
Dankzij onze ultramoderne lasersnijmachine 
kunnen we snijden en plooien tot 6 meter.  
Wat u ook in gedachten hebt, geen wens is 
ons te veel, geen idee te hoog gegrepen.



voorop in aDvies
Laat u inspireren door Venduro. Als betrouwbare, ervaren partner voor de betere Belgische keukenzaak  
en andere professionals kennen we als geen ander het klappen van de zweep. Zit u met een vraag  
of wilt u gewoon goede raad over de integratie van uw Venduro-dampkap of maatwerk in inox ?  
Kom dan bij ons langs. We zitten graag met u rond de tafel om de keuken van uw dromen de finishing  
touch te geven die hij verdient.

ons maatwerk  
is onze sterkste  

troef
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BelGische kwaliteit,
erVarinG

en know-how



wanDDampkappen

eilanDDampkappen

ranDafzuiGinG

uitschuifBare Dampkappen

inBouwGroepen

filterelementen

motoren

oerDeGeliJke  
Dampkappen

Elke klant zal het beamen : de kwaliteit van onze 
dampkappen is uitzonderlijk. Met tomeloze passie zoeken 
we in onze ontwerpen het perfecte evenwicht tussen 
functionaliteit en esthetiek. Al onze producten zijn 
vervaardigd in hoogwaardige inox, en omdat het oog ook wat 
wil, zorgen we steeds voor een elegante afwerking in lijn met 
uw persoonlijke smaak. Discreet of opvallend, maar altijd 
functioneel en duurzaam.
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topkWaliteit 
op ieDers maat ...
Het dampkappengamma van venduro is verrassend 
veelzijdig. Wij laten u de keuze uit wanddampkappen, 
eilanddampkappen en uitschuifbare dampkappen, maar net 
zo goed inbouwgroepen, filterelementen en motoren.  
ook voor randafzuiging kunt u bij ons terecht.  
Bij venduro vindt u alles voor een mooie en compleet 
ingerichte professionele keuken.



klaar voor De 
toekomst ...
Venduro houdt de vinger aan de pols van alle (r)evoluties in de  
keukenwereld. Dat laat ons toe nog flexibeler te reageren op  
vragen van klanten, en producten ontwerpen die beantwoorden  
aan de noden van de tijd. Omgekeerd laten we ons ook  
inspireren door onze klanten op het gebied van design en techniek.  
Zo worden onze producten het resultaat van een  
succesvolle samenwerking.



sterk in
inox realisaties 

Deurfronten

werkBlaDen

spoelBakken

spoeltafels

Dampkappen zijn onze specialiteit, maar ook in het ontwerpen  
van unieke inox realisaties hebben we ons de voorbije jaren 
bekwaamd. Functionele werkbladen, laden, tafelonderstellen, 
deurfronten en kleinere stukken : ze dragen allemaal de 
kwaliteitsstempel van Venduro. 



PUUR BELGISCH Vakmanschap
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Venduro blijft zijn Belgische roots trouw.  

Zo zijn we dicht bij onze klanten en kunt u steeds op onze knowhow  

en snelle service rekenen. Bovendien worden al onze dampkappen en  

inox realisaties in eigen atelier gemaakt, met zorg, passie  

en een uitzonderlijk gevoel voor afwerking. Geen twijfel mogelijk :  

Venduro is het summum van puur Belgisch vakmanschap.



venduro bvba
spieveldstraat 23    industrieterrein e17/3

9160 lokeren    Belgium
t +32 9 340 60 00    f +32 9 340 60 01

info@venduro.be

www.venduro.be


