


kwaliteitsvolle 
oplossingen in 
rookgasafvoer
en HVAC

service & expertise 

Ongetwijfeld ken je Opsinox al, 
als een erkende Belgische speler 
in productie van innovatieve 
kwaliteitsoplossingen van 
rookgasafvoer en HVAC 
toepassingen.
Toch houden wij ervan je wat meer 
te vertellen over ons bedrijf, want 
via transparante communicatie, 
technische ondersteuning en 
stipte leveringen, bouwen wij een 
duurzame relatie uit met onze 
klanten.

Opsinox bestaat intussen meer 
dan 60 jaar, en wist zich de laatste 
jaren op de kaart te zetten dankzij 
kwaliteitsvolle oplossingen voor 
rookgasafvoer. 

Wij zijn een familiebedrijf wat 
betekent dat wij onze drive halen uit 
passie voor ons vak. Het betekent 

ook dat wij fier zijn, op wat we 
hebben bereikt, op de expertise 
van onze medewerkers en ons 
aangroeiende klantenbestand. Nog 
iets om fier op te zijn: onze productie 
vindt volledig in België plaats. Dat 
zorgt ervoor dat we kort op de bal 
kunnen spelen en kunnen waken over 
de topkwaliteit.  

Onze bestaansreden? De klant 
ontzorgen zodat hij meer tijd 
heeft voor zijn klanten en de 
kernactiviteiten van zijn bedrijf. 

We horen graag wat we voor jou 
kunnen betekenen. 

Het Opsinox team



Wij hebben ons in 60 jaar tijd op de kaart gezet met een 
specialisatie in oplossingen in rookgasafvoer & HVAC 
toepassingen. Opsinox in drie woorden? Kwalitatief, 
innovatief èn Belgisch – Je kan bij ons terecht voor inox 
schouwen: diverse CLV systemen, inox buizen enkel- 
of dubbelwandig, concentrische rookafvoerkanalen 
evenals voor dakkappen en maatwerk.

wij zijn
opsinox

jarenlange knowhow  
& gedegen service
Onze onberispelijke reputatie hebben wij te danken 
aan de kwaliteitsnormen die wij ons elke dag opleg-
gen. We staan niet stil en investeren fors in onder-
zoek en ontwikkeling van nieuwe producten. Onze 
grootste waarde zijn onze medewerkers, die samen 
over een ongelooflijke knowhow beschikken. 
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oprichting verhuisspecialisatie overnameHVAC markt verdere groei

1958 20011978 20151994 2020

Oprichting van het bedrijf in 
Wortegem, met als activi-
teiten voornamelijk toepas-
singen voor landbouw en 
vrijetijd.

Verhuis naar nieuwbouw 
in de industriezone De 
Prijkels. 

Met de oprichting van 
PVBA Metaal spitste het 
bedrijf zich meer toe op 
rookgasbuizen in gegal-
vaniseerd metaal en later 
ook in inox. 

Overname van NV Pro-
nox door de familie Anne 
Santens, die actief is in 
toelevering aan de bouw 
en deel uitmaakt van de 
Lecot groep. Onder het 
nieuwe beleid wil de fami-
lie verder inzetten op de 
continuïteit van de kwali-
teit en het professionalise-
ren van de organisatie.

De activiteit wordt 
uitgebreid met ontwik-
keling van producten 
voor de HVAC markt. 

Opsinox blijft verder 
investeren in sales & mar-
keting, digitalisering & IT 
evenals de modernisering 
van het machinepark.

aankoop grond

1999

Aankoop terrein van 2ha op 
strategische ligging aan E17 
in Nazareth. 

60 jaar
ervaring
Opsinox werd eind jaren ‘50 opgericht als metaalverwerkingsbedrijf. Na verloop van 
tijd groeide de productie en commercialisatie van buizen voor rookgasafvoer uit tot 
een specialisatie. Sinds de jaren ‘70 staat Opsinox bekend als de Belgische specialist in 
de productie van rookgasafvoerkanalen in zowel gegalvaniseerd staal als inox.
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onderzoek
& ontwikkeling

verkoop & 
ondersteuning

productie & 
logistiek

service & 
administratie

Wij zijn voortdurend op zoek naar innovatie en 
verbetering. Ons R&D team is fulltime bezig met 
optimalisatie van het bestaande assortiment en de 
uitwerking van nieuwe producten of toepassingen. 
Daardoor hebben wij een hele reeks gepaten-
teerde producten in ons assortiment. Wij maken 
daarnaast officieel deel uit van de Commissie NBN 
- Werkgroep E 166, die instaat voor de opstelling 
van normen en richtlijnen betreffende de centrale 
stookplaatsen en rookgas afvoersystemen. 

Innovaties gebeuren steeds in nauw contact met 
onze klanten, zodat een optimale oplossing op 
maat kan geboden worden. Elk probleem is voor 
ons een uitdaging, die wij met veel plezier aangaan. 

Ons enthousiaste salesteam staat elke dag klaar 
voor ondersteuning en advies. Zij kennen de re-
gio’s, zijn actief in jouw omgeving en hebben een 
relevante ervaring. Het team is technisch onder-
legd en denkt proactief mee met de vragen en 
behoeftes van onze klanten. Betrek hen gerust 
bij de ontwikkeling van een specifiek project, 
zodat zij kunnen meezoeken naar een win-win 
voor alle partijen.

Ons assortiment van producten in inox (enkel- 
of dubbelwandig), galva, CLV-systemen en de 
gepatenteerde OTF (Opsinox Triple Flow), CSG & 
Opsivent systemen, wordt in Nazareth (Deinze) 
geproduceerd, op een ideale logistieke locatie aan 
de E17. Dankzij een efficiënte logistieke organisatie 
en een ruime voorraad, kunnen wij snel en stipt onze 
producten aanleveren.

Geen degelijke verkoop, zonder een goede opvol-
ging en dienstverlening nadien. Met een team van 
gemotiveerde medewerkers staat Opsinox steeds 
klaar voor zijn klanten. Zij vinden het belangrijk dat 
je tevreden bent over de administratieve verwerking 
van je bestellingen, en zullen je waar nodig steeds 
telefonisch ondersteunen bij praktische vragen.

Onze administratieve medewerkers zijn reeds meer-
dere jaren bij ons in dienst, waardoor ze over een 
uitgebreide ervaring beschikken en de noden van 
de klanten moeiteloos aanvoelen. Ook staan zij in 
nauw contact met ons salesteam, zodat een goede 
communicatie verzekerd is. 
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Lokaal produceren heeft als voordeel dat wij 
flexibel zijn en kort op de bal kunnen spelen. We 
behouden namelijk de volledige controle over onze 
productie en kunnen snel schakelen. We volgen elk 
dossier strikt op en staan garant voor afgesproken 
levertermijnen. En dat is niet alles: doordat we niet 
met tussenpersonen werken, zijn onze prijzen cor-
rect en concurrentieel. 

Duurzaamheid is een vlag die vele ladingen dekt. 
Door lokale productie minimaliseren wij transport 
en verkleinen zo onze ecologische voetafdruk. Maar 
de keuze voor lokaal produceren zorgt ook voor 
tewerkstelling en ondersteuning van de lokale eco-
nomie. De knowhow die bij onze eigen medewerkers 
aanwezig is, zorgt dan weer voor onze optimale 
kwaliteit van onze producten. 

made in
Belgium

productie in 
eigen land

duurzaamheid 
door nabijheid
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kwaliteit is 
de trots van 
vakmanschap
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HVAC oplossingen

klassieke
rookgasafvoer

maatwerk

O N Z E  D I E N S T E N



01
HVAC oplossingen
Door de jaren heen specialiseerden wij ons in 
oplossingen voor de HVAC. Onderstaand vind je 
een overzicht van ons assortiment.

Collectief systeem voor CV-ketels

Concentrisch ventilatiesysteem 
voor systeem D

Collectief systeem voor gashaarden

Dubbelwandige inox 
rookgaskanalen voor overdruk 
toepassingen + toebehoren

Enkelwandige inox 
rookgaskanalen voor overdruk 
toepassingen + toebehoren

Inox flFlexibel + toebehoren

Collectief systeem voor CV-ketels 
en ventilatie

Enkelwandig + concentrisch 
aansluitmateriaal voor CV-ketels

Combikappen 

CLV

OPSIVENT

CSG

DWP1

FLEX

TRIPLE FLOW (OTF)

SANINOX

COMBIKAPPEN

EWP1
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klassieke  
rookgasafvoer
Stuk voor stuk innovatieve oplossingen voor alles wat met 
de afvoer van rookgassen en luchtstromen te maken heeft.

02

03

maatwerk
Een kleine serie in maatwerk of 
halffabricaten in Inox, gegalvaniseerd 
staal of andere metalen nodig?

Wij zijn gespecialiseerd in kwaliteitsoplossingen op maat van onze 
klanten. Hiervoor kunnen wij rekenen op onze jarenlange ervaring 
en een uitgebreid, state-of-the-art machinepark. Op basis van 
een tekening gaan we aan de slag om het product aan te leveren 
volgens je verwachtingen. Heb je geen tekening? Geen probleem. 
Wij maken deze samen met jou.

dubbelwandige inox rookkanalen + 
toebehoren

enkelwandig inox, dubbelwandig 
inox, concentrisch, zwart email mat

concentrisch inox voor gashaarden

inox flflexibel + toebehoren

enkelwandige inox rookkanalen + 
toebehoren

email buizen + toebehoren

2 mm zwart

galvanisé buizen + toebehoren

DW 

PELLET

GASCO

FLEX

EW 

EMAIL

STAAL 

GALVA
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met opsinox 
kies je voor...

Eén aanspreekpunt voor jouw dossier, die je 
bijstaat met advies en je een oplossing op 
maat voorstelt.

Een Belgische productie staat voor een 
kwaliteitsgarantie. Op de productieafde-
ling worden dagelijks kwaliteitscontroles 
uitgevoerd. We zijn niet voor niets ISO9001 
gecertificeerd. 

60 jaar ervaring, dat merk je aan alles wat 
we doen. Onze medewerkers beschikken elk 
over hun eigen expertise en specialisatie. 
Ons technisch departement bestaat uit 
ingenieurs die evoluties en wetgeving op de 
voet volgen, en vanuit die kennis de juiste 
oplossing voorstellen. 

Naast de diverse standaardassortimenten, 
bieden wij de klant ook de mogelijkheid tot 
maatwerk.

Lokaal produceren betekent het uitschake-
len van tussenpersonen. Hierdoor zijn onze 
prijzen correct en concurrentieel. 

Een woord is bij ons een woord. Alle orders 
worden strikt opgevolgd zodat levertermij-
nen kunnen worden nageleefd. 

persoonlijke  
aanpak Belgische producten

knowhow
& ondersteuning

oplossingen  
op maat

concurrentiële  
prijzen

service 

20 21



vragen of meer info? 
contacteer ons

Pronox NV

Industrieterrein “De Prijkels”

Venecoweg 22

B-9810 Nazareth, België

BE 0456.154.673

+32 (0)9 381 09 40

info@opsinox.com 

www.opsinox.com
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WWW.OPSINOX.COM


