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Vakmanschap is meesterschap en
daar is bij JAPO geen woord van
overdreven: hun hele bedrijfssite,
de manier waarop ze over hun vak
praten en vooral hun realisaties en
maatwerk: alles toont letterlijk ij-
zersterke kwaliteit.

POORTEN EN SPEEDGATES
Iedereen is welkom voor een af-
spraak bij JAPO: “Bedoeling is dat
we in een gesprek proberen te
achterhalen wat de klant wil.

Daarna volgt een schets en een
offerte.” Er is immers véél mogelijk
bij JAPO. Neem nu hun poorten:
“Dat gaat van een gewone poort
tot een telescopische speedgate.
Dat is een poort die, net zoals een
liftdeur, in mekaar schuift. Boven-

schuifwanden bij overkappingen
en tuinkamers: “3-spoors, 4-
spoors of zelfs 5-spoors: alle
lengtes zijn mogelijk. Als de klant
dat wil, kunnen we ook de verlich-
ting inbouwen.”

KWALITEIT
Of je nu voor een poort, een over-
kapping of een tuinkamer kiest,
kies voor kwaliteit. Doe je dat niet,
dan kan je heel wat problemen
krijgen. En kwaliteit is nooit toeval,
maar wel het resultaat van vak-
manschap, ervaring en de juiste
aanpak. 
Bij JAPO zie je in het atelier hoe
nauwkeurig gelast en gemon-
teerd wordt: “Onze constructies
beantwoorden aan een aantal
technische vereisten. Zo moet
een overkapping sterk en stevig
zijn: daarom maken we die uit ijzer

en staal. En wij galvaniseren 
en metalliseren.”

IJzersterk maatwerk in metaal
HECHTEL Q JAPO heeft wat met metaal: “Het
is inderdaad al 35 jaar onze hoofdactiviteit”,
vertelt zaakvoerder Arno Janssen. “We kunnen
dan ook zowat alles maken in metaal en dat
doen we uiteraard op maat.” Het aanbod van
JAPO is overigens heel breed met poorten, af-
sluitingen, fietsenstallingen, trappen, leuningen,
overkappingen en zelfs volledige tuinkamers!

JAPO: 35 JAAR ERVARING EN EXPERTISE
—

JAPO monteert ook glazen schuifwanden bij overkappingen en tuinkamers.

dien zijn die poorten vrijdragend:
je hebt dus geen rail in je oprit no-
dig.” Een en ander is interessant als
je niet zoveel ruimte hebt. En de
speedgate opent en sluit in een
paar seconden: handig als je bij-
voorbeeld bij een drukke weg
woont.

TUINKAMER
Genieten kan je thuis altijd en zo-
veel je wil. Alleen is daar misschien
wel iets voor nodig: dat kan een

overkapping of een volledige
tuinkamer zijn. Ook daarvoor zit je
goed bij JAPO: “Wij kunnen zelfs
volledig vrijstaande tuinkamers
realiseren. En ook dat doen we
helemaal op maat en plaatsen we
zelf.” JAPO monteert ook glazen

“GENIETEN VAN EEN OVERKAPPING
OF TUINKAMER BEGINT BIJ JAPO”

Het werkterrein van JAPO is
dus heel breed met industriële
schuifpoorten, vrijdragende
vouw- of schuifpoorten, trap-
pen en leuningen, carports en
luifels in metaal met polycar-
bonaat plaat of sandwich-
platen: “Sandwichplaten zijn
heel interessant: het is heel
geluidsisolerend en heel licht
materiaal maar het is wel heel
sterk.” 
Alle poorten die JAPO plaatst
zijn geautomatiseerd met alle
mogelijke toepassingen op
video- en parlofonie. Op de
poorten zit 10 jaar waarborg
tegen het eventueel door-
roesten en op de automatisa-
tie 2 jaar ‘full’ garantie. Daar-
voor werkt JAPO ook met
gerenommeerde partners:
“Zoals FAAC voor hydrauli-
sche en elektromechanische
automatiseringen.” 
En JAPO ontwerpt en bouwt
ook overdekte fietsenstal-
lingen voor bedrijven en
scholen.

OOK OVERDEKTE
FIETSENSTALLINGEN

Voor een bezoekje aan JAPO
kan je altijd een afspraak
maken: “Dat gebeurt hier op
het bedrijf. Het kan ook op
zaterdagvoormiddag van 10
tot 13 uur. Daarna kan een
plaatsbezoek met precieze
offerte volgen.”

AFSPRAAK MAKEN?


