
Het in 1995 opgerichte VPT Versteeg is van oorsprong 
leverancier van metalen beplatingen. De afgelopen 
tien jaar is het bedrijf actief in de gevelbranche. “Wij 
zijn gebouwaankleders”, zegt Versteeg. “We leveren 
complete gevelsystemen bestemd voor bedrijfsge- 
bouwen, kantoren, woningen, winkels, etcetera. Wat 
onze gevelsystemen compleet maakt? Wij zorgen 
naast de beplating ook voor de achterliggende con-
structie. Daarnaast leveren we diverse halffabricaten en 
treden we op als partner in het bouwproces.”

GeAVANceerD MAcHINePArk
“Bijna alle artikelen die wij leveren, produceren we 
zelf”, vervolgt Versteeg. “Hierbij kun je denken aan 
gevelpanelen, dakranden, muurafdekkers, raam- 
kaders, waterslagen, luifelbekleding en boeiboor-

den.” VPT Versteeg beschikt over een geavanceerd  
machinepark, waarmee alle denkbare bewerkin-
gen worden uitgevoerd. Zetten en kanten bijvoor-
beeld. Maar ook diverse vormen van plaatbewerking:  
knippen, walsen, lassen, stiftlassen en zagen. In  
samenwerking met zusterbedrijf VMG worden de  
producten van een (kleur)coating voorzien.

MeeDeNkeNDe PArTNer
De productie van de halffabricaten is slechts een  
onderdeel van het totale aanbod van VPT Versteeg. 
“Wij worden in toenemende mate steeds eerder bij 
projecten betrokken”, legt Versteeg uit. “Zelfs tijdens 
de schetsfase van de architect of wanneer het ontwerp 
definitief is, maken wij de detailtekeningen ten behoeve 
van de besteksfase. Vervolgens nemen we de pro-

ductie, levering en montage uit handen. Aannemers 
zien de meerwaarde in van onze kennis op het gebied 
van gevels. Als partner denken we vanaf het begin 
mee over ontwerp, materiaalkeuze, bewerkingstech- 
nieken, montagetechnieken en oppervlaktebehande-
ling. Wij staan voor kwaliteit, maatwerk en flexibiliteit. Nee  
zeggen? Dat doen we vrijwel nooit.”

r&D
VPT Versteeg is dagelijks op zoek naar nieuwe moge-
lijkheden en ontwikkelingen op technisch, financieel 
en marketinggebied. Soms in opdracht, vaak ook uit 
eigen beweging. “een r&D afdeling hebben we niet”, 
zegt Versteeg. “In plaats daarvan denken al onze  
veertig medewerkers dagelijks mee in creatieve oplos-
singen. continu met je product bezig zijn, luisteren naar 
elkaar en denken in innovaties; daar draait het om.” De  
kwaliteit en vakbekwaamheid die zo kenmerkend zijn 
voor VPT Versteeg, verwacht het Heusdense bedrijf ook 
van zijn leveranciers. Versteeg: “Wij hebben behoefte aan 
samenwerkende partners die kennis inbrengen. Niet ‘u 
vraagt, wij draaien’, maar flexibel inspelen op specifieke 
wensen en meegaan in nieuwe ontwikkelingen. Vanuit die 
gedachte zijn we o.a. bij Ipex terechtgekomen.”

IPex
Versteeg vervolgt: “Het mooie aan Ipex is dat zij de  
artikelen die wij nodig hebben direct uit voorraad kunnen 
leveren. Daarnaast is Ipex een betrouwbare, betrokken 
partij die weet waar ze mee bezig is.” Welke bevesti-
gingsmaterialen koopt VPT Versteeg in? “Dat varieert 
van uiteenlopende boorschroeven tot gekleurde schroe-
ven. Laatstgenoemde schroeven worden gebruikt voor 
het vastzetten van panelen die niet blind gemonteerd 
worden.” Dat Ipex een eigen coaterij heeft, is voor  
Versteeg een meerwaarde. “We zouden de schroeven 
ook zelf kunnen coaten, maar Ipex is daar veel beter op 
ingericht. Bovendien is het een stuk efficiënter, zowel in 
tijd als in kosten, als we dit door Ipex laten doen.”

SAMeNWerkING
In 2010 is de samenwerking tussen Versteeg en Ipex 
ontstaan. Na een ‘stageperiode’ van enkele maanden 
vindt Versteeg het nu tijd om wat intensiever op de sa-
menwerking in te gaan. “Op dit moment zijn we bezig 
met de bouw van een brandweerkazerne in het cen-
trum van Antwerpen. Aan de buitenzijde van het ge-
bouw hebben we duizenden panelen van cortenstaal 
bevestigd. Hiervoor hebben we al meer dan 30.000 
schroeven van Ipex gebruikt. en zo wordt Ipex bij nog 
meer projecten betrokken. Blijft het goed bevallen, dan 
hebben we er een partner voor de toekomst bij.”

Voor meer informatie:
verkoop@vptversteeg.nl
www.vptversteeg.nl
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In het creëren van een gebouwontwerp heeft een architect talloze keuzen.  

Welke vorm geef ik het gebouw? Welke kleur? En welke uitstraling? Maar ook:  

welke materialen worden toegepast? In plaats van traditioneel metselwerk of natuur-

steen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van plaatwerk. Of, zoals VPT Versteeg uit  

Heusden het noemt: creatieve metaaltoepassingen. “Het is onze uitdaging om een  

gevelontwerp te vertalen naar een werkbaar, kwalitatief en betaalbaar gevelsysteem”, 

aldus algemeen directeur Arnold Versteeg.




