


Intro
Ducanox is een zeer vernieuwend bedrijf in innovatie en uitvoering van alle soorten metaalwerken, onze grootste zorg 
gaat steeds uit naar kwaliteit en afwerking. 

Wij maken al uw creaties in staal, inox, glas, hout of een combinatie voor zowel interieur als exterieur. Alles wordt in ons 
eigen atelier gemaakt. We beschikken over 2 gescheiden ateliers, één voor inox en aluminium en één voor metaal.  

Ducanox waarborgt hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor zijn klanten. 
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Soorten trappen
Rechte trappen   -   Spiltrappen   -   Kwartslag trappen   -   Dubbele kwartslag trappen   -   Bordestrappen   -   Eigen creaties

TRAPPEN
Dankzij onze jarenlange expertise kan u bij Ducanox terecht 
voor het vervaardigen van alle soorten trappen. Zowel de basis 
als de treden kunnen afgewerkt worden in glas, hout, inox, staal 
... kortom alles naar uw wensen. Breng zeker eens een bezoek 
aan onze toonzaal of stel uw persoonlijke prijsvraag via mail. Na 
opmeting & goedkeuring ontvangt u steeds een 3D-tekening om 
uw trap levensecht voor te stellen.
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metalen gesloten trap trap met centrale boom

12 13



14 15



16 17



gewalste trap
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LEUNINGEN - BALUSTRADES

Leuningen, balustrades, valbeveiliging, relingen ... . De naamkeuze is onbegrensd net zoals de mogelijkheden die u bij 
Ducanox treft.
Wij maken gebruik van de meest kwalitatieve materialen om uw project te doen slagen. Inox, staal, glas, hout of een 
combinatie.

DESIGN

Niets is onmogelijk, zowel voor renovaties als 
voor nieuwbouw projecten.
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GLASLEUNINGEN - GLASBALUSTRADES - BORSTWERING
Op een vide of terras hoort een degelijke balustrade en daarvoor hebben we meerdere modellen in diverse materialen. 
Een balustrade in staal of rvs gecombineerd met glas of een glazen inklemming zonder zichtbare profielen. Alles is 
mogelijk en kan volledig op maat gemaakt worden.
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Een handgreep in inox of gelakt  
metaal past in iedere woning en 
in ieder interieur. Er is keuze uit 
ronde en vierkante handgrepen, 
welke gecombineerd kunnen 
worden met tal van verschillende 
muurbevestigingen. De handgreep 
kan, indien gewenst, ook voorzien 
worden van led-verlichting.

Aan een handgreep is zowel een 
functioneel nut als een belangrijk 
esthetisch aspect verbonden. 
Eerst en vooral dient een 
handgreep voor de veiligheid van 
u en uw gezinsleden. Daarnaast 
is het een echte eye-catcher, 
die een toegevoegde waarde 
kan betekenen voor uw woning. 
Kwalitatief maatwerk, vervaardigd 
in duurzame materialen waar u 
jaren plezier aan beleeft.

Handgrepen
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Loopbruggen
Loopbruggen zijn meestal een combinatie met één of meerdere trappen. Ducanox maakt loopbruggen in verschillende 
materialen zoals metaal, inox of aluminium. 

Voor de loopbruggen kunnen we eveneens mooie afsluitingen en leuningen voorzien. Een loopbrug geeft sowieso al 
een speciaal effect aan uw interieur of tuin.
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Afwerkingen

Poederlakken: zwart, wit of 
andere RAL kleur naar keuze 

Roestimitatie 

Structuurlak 

Zwart geboend staal

Stalen deuren & ramen
Ramen, deuren, zo sterk als staal!

De smalle lijnen, sierlijk en toch uitzonderlijk sterk. De stalen ramen en deuren vinden zowel hun toepassingen 
in klassiek of landelijke, als in strakke en moderne woningen. Deze kunnen zowel binnen als buiten geplaatst 
worden. 100% handwerk.
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Verschillende uitvoeringen

Smeedijzer in combinatie met hout of glas

Met kleine ruitjes of grote ramen

Draaideur, pivodeur, schuifdeur of hangende deur
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Deze zijn in verschillende modellen verkrijgbaar. 
Onze windschermen en scheidinsgwanden staan 
voor kwaliteit, design en uniformiteit.

Windschermen en
scheidingswanden

80 81



82 83



Poorten - Hekwerk

Alle poorten worden naar wens van de klant en op maat gefabriceerd in ons eigen atelier, hierdoor kunnen 
we garant staan voor de duurzame kwaliteit en optimale afwerking van ons eindproduct. 

Er is een ruime keuze in ons fotoboek, gaande van modern design tot klassiek gesmeed, maar uiteraard kan 
een poort ook volledig ontworpen worden, naar uw eigen wensen en ideëen.
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10 jaar garantie op roestvorming!!!

Naar gelang uw wensen en toepassing kan er 
gekozen worden voor een draai- of schuifpoort, al 
dan niet vrijdragend of op rail. Tevens kan er bij elk 
model een bijhorend hekwerk gekozen worden om 
zo een harmonieus geheel te bekomen, wat perfect 
aansluit bij uw woning.

Al onze producten worden gestraald, gemetalliseerd 
en afgewerkt met een poedercoating in de gewenste 
ral kleur structuur of metallic kleuren!!

Onze eigen plaatsdienst zorgt voor een 
vakkundige plaatsing. Uiteraard kunnen 
wij uw poort voorzien van een degelijke 
automatisatie en uitbreiden met de meest 
gangbare opties gaande van codeklavier, 
gsm-modules, vingerscanner, video of 
parlofoniesystemen, led-verlichting, ...
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Wij realiseren uw ideëen.

Designobjecten
Misschien bent u een creatieve geest die bruist van de ideëen. Inox, staal of 
eventueel gecombineerd met andere materialen, dan moet u bij Ducanox zijn.
Zo maakten we reeds heel originele objecten voor binnen en buiten.

Kom gerust aandraven met uw ideëen.
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Horeca

Elk meubel wordt volledig op maat en volgens uw wensen gemaakt. De uitgebreide keuze aan duurzame en 
kwaliteitsvolle materialen en kleuren, gecombineerd met totale flexibiliteit qua afmetingen en stijlen, zorgen ervoor dat 
elk meubel uniek is. Wij streven naar perfectie en hebben oog voor detail. Wij staan garant voor hoogstaande kwaliteit 
en vakmanschap. Geen dagelijks voorgeschotelde meubels die je zo uit een catalogus kan plukken, maar eigenzinnige 
creaties die beantwoorden aan uw persoonlijke eisen.

Onderstellen

Meubilair

Tafels

Spatwanden

en zoveel meer
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Wij realiseren uw 
ideëen. Allerlei

The sky is the limit
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zolder- of mezzaninetrap

zolder- of kelderluik

ventilatierooster
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Onze sterke punten voor industriële laswerken
- Montagewerken      - Precisiemaatwerk
- Herstelling van allerhande constructies    - Duurzame laswerken
- Constructiewerken      - TIG lassen
- Staal, inox en aluminium     - MIG en MAG halfautomatisch lassen 
- Draai- en freeswerken
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Contacteer 
ons

Ducanox bvba 
Industriepark 1238 
B-3545 Halen

Toonzaal open op afspraak
T +32 (0)475 86 41 95 
Tel/Fax 013 29 60 83  

www.ducanox.be 
info@ducanox.be
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