
  

   

Bezoek onze showroom: 

Van ma t.e.m vrij van 7 u tot 18.00 u 

Zaterdag van 7.30 u tot 15.00 u 

Of op afspraak 

De poort zoals het hoort! 

3300    jaar exclusieve kwaliteit !jaar exclusieve kwaliteit !  

Ontdek het ongeëvenaarde vakmanschap en de eindeloze toepassingen van Smego. Ontdek het ongeëvenaarde vakmanschap en de eindeloze toepassingen van Smego.   
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Ontvangst /adviesOntvangst /advies  

Koffie staat altijd klaar in onze toonzaal 

Bertha Broeckx administratie, Jan van Gool stichter 

Zicht toonzaal poorten 

Advies,uittekenen, passen en daarna smeden 

Zoon Bart , volgde 5 jaar school in Anderlecht 

Belangrijk voor het uittekenen, is kennis  van de architectuur, en geschiedenis van smeedwerk 

Smeedwerk word altijd uitgetekend op ware grote. 

Ervaring, en inzicht in verhoudingen,zodat elk project een meesterwerk wordt is cruciaal! 
plaatsen volgens de regels der kunst 

Stef van Gool  

Kleinzoon 

Werkt mee in  

zijn vrije uren 

Bart van Gool  
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Waarvoor kunnen  klanten bij Waarvoor kunnen  klanten bij 

ons terecht.ons terecht.  

 

 

’ reeds 30 jaar smego ’ 

Waarvoor kunnen klanten bij jullie terecht? ‘We maken alle metaalwer-

ken op maat:  we hebben tal van interieurbouwers , architecten  en 

keukenfirma’s als klant voor  het fijne maatwerk  , ook leveren we   

maatwerk  voor aannemers en industrie van een roostertje tot en reuze 

trappentoren . 

Wat is jullie troef? 

Een zeer goed team van ervaren vaklui en dit samen met een  modern 

machinepark  ,voor de particulier kunnen we alles laten zien in onze 

toonzaal van 300 m² ,met een enorm assortiment van trappen en leunin-

gen ,poorten ,raambeveiliging, videofonie  en poortopeners  en ook voor 

het  echte  smeedwerk kan je bij ons terecht. Het echte klassieke 

smeedwerk is aan een opmars bezig en komt weer  terug in mooie stalen 

binnendeuren en veranda’s . In ons toonpark staan meer dan 25 poorten 

tentoongesteld en de koffie staat klaar voor de klanten. Het is zeer 

makkelijk te vinden via de nieuwe toegangsweg  op de  Hoge Mauw  in 

Arendonk  hier zitten we op de nieuwe  hoofdweg. 

Wat maakt uw zaak bijzonder? we hebben 4 afdelingen  HAL 1. Werk-

huis voor metaalwerk, waar trappen ,leuningen,smeedwerk  en poorten/

hekken worden gelast,enz  

Grote voorraad profielen Meesters in smeedwerk 

Overzicht werkhuis  

10 tal lastafels  

Groot machinepark 

 HAL 1  
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buigen,walsenbuigen,walsen  HAL 2  PLAATBEWERKING 

in hal 2 alle plaatbewerking  van 

platen tot 4 meter :deze worden 

geknipt, geplooid en geponst en ge-

sneden tot 30 mm dikte  uit allemaal 

verschillend materiaal staal/inox en 

aluminium waar we brievenbussen, 

wastafels voor keukens, afwerkran-

den ,schouwkappen enz maken. 

Wij leveren topkwaliteit op gebied 

van plaatbewerking en buigen van 

profielen. 

 een team vakmannen maakt  

hier de mooiste trappen  

1 plooibank 5 assen cnc  4M 175 ton 

Knippen tot 4 m x 8 mm 

1 plooibank 7 assen cnc 2.5m 110 ton 

walsen tot 3 m x 10 mm 

Euromac mtx 25 ton 

Plasma cnc 30mm dik 



  

 5 

aluminiumaluminium  

smego heeft een aparte atelier voor aluminium,dit 

is van groot belang voor de carrosie 

 en hal 3  daar wordt er alleen 

aluminium verwerkt zoals frames-

voor podiumbouw , onderdelen voor  

tenten en voor  onze exclusieve 

poorten , want  hier  onderscheiden 

we  ons door  eigen ontwikkelde  

profielen. We hebben een exclusie-

ve lijn ontwikkeld ,waarmee we 

meer dan 520 verschillende poorten 

kunnen maken uit aluminium. Dit is 

pas  een echte troef als je dit 

vergelijkt met de andere poorten  

en geeft een hogere afwerking en 

levensduur van de poorten. 

 

Eigen profielen 
Grote voorraad 

aluminium 

 Cnc Frezen/graveren  

huisnummers en teksten logo,s Grote lastafels 6 x 1.5 m 

Aluminium Poort reeks alustar 
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Hal 4Hal 4  

Stralen  

Poederlakken   

Voorraad ral kleuren  

Platen in alle formaten, 

Binnenleuningen ,veranda,s worden gespoten met natlak van hoge kwaliteit  door ervaren personeel 

Nieuwe natlak cabine 8.6m x 4.5m 

hal 4 

 Als laatste hebben we pas een nieuw  werk-

huis bijgebouwd in 2014 waar we  zandstra-

len en lakken in een nieuwe spuitcabine  of 

poedercoaten,  zo kunnen we sneller en 

flexibeler  werken .Onze ploeg van vijftien 

ervaren vakmensen doet alles ook zelf, van 

het maken, lakken tot het plaatsen. Zo heb-

ben we alles onder controle  van kwaliteit 

tot levertijd. 

Zo kunnen we onze stalen veranda’s perfect 

afleveren met de lasnaden geplamuurd-

weggeschuurd zoals in de carrosorie een 

gladde afwerking in slijtvaste lak. 

Voorraad platen 

Met  10 jaar garantie 
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  VAKUNDIGE PLAATSINGVAKUNDIGE PLAATSING 

HOOGTEWERKER 24 M 

ECOHUIS wenteltrap kijkwoning RESTAURATIE 

Speciaal voor de lage doorrijhoogten hebben 

we een kleine vrachtwagen met kraan 

Of met een rupskraantje kan je overal komen 

Plaatsen van een terrasoverkapping 

Fort in Duffel Restauratie hekwerken Wilrijk 

Volledig huis bekleden in Corte staal ref Turnhout 

Veilig werken op hoogte, ook verhuur 

Monteren van stalen 

terrasconstructie Vrijheid Arendonk 
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CorteCorte——staalstaal  

Woning Turnhout volledig bekleed met Corte-staal 

Woning Brasschaat  oversteek be-

kleed met Corte-staal. Ook de ter-

rassen en balustrades door ons 

uitgevoerd 

Brievenbus , 

Met naam erin gesneden 
Een nieuwe trend is  Corte-staal  

BUITENHAARD 

De 

5.voordelen: 

1. Zeer onderhoudsvriendelijk 

2. Natuurlijk en mooi van kleur 

3. Vrij goedkoop 

4. Zeer sterk +vandalisme bestendig 

tuinpoorten POORT MET LOGO 
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Waarvoor kunnen klanten  Waarvoor kunnen klanten  

bij  Smego  terrecht ?bij  Smego  terrecht ?  

Messing pintenrek Inox poort als kunst Grote poort Staal met glas vitrine winkel 

Grote luster  ref ; walibi 

Poorten met hout bekleed 

raambeveiliging 

Restauratie fort Duffel brug 

ALLE BOUWSMEEDWERK , terrasoverkappingen, leuningen,roosters,restauratie,s enz, 

Smeedwerk serre of veranda 



  

 10 

PROJECT IN DE KIJKERPROJECT IN DE KIJKER  een lange lijst met referenties. 

Poort bij schlagerzangeres Laura Lynn 

Terrasoverkapping  restaurant DE PASTERORIE 

Poort bij Bobbejaanland Balustrade/trap Bekende modeontwerpster Marianne Streibos 

Zwembad Arendonk 

Bobbejaanland 

Retonde Merksplas Trap in ziekenhuis 
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brievenbussenbrievenbussen  
Onze brievenbussen zijn altijd in 

roestvrij materiaal. inox of aluminium 

UITGELAESERDE  

HUISNUMMER 

PARLEFOON 

MOOIE STAANDE BUSSEN V.A. 895 EURO EX B T W  
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Picasso 
INDUSTRIELE POORTEN/

Standaard modellen, tegen gunstige 

prijzen, alles CE CONFORM geleverd 

en geplaatst . 

Standaard breedtes en hoogtes 

  

StandaardStandaard  
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Funderingsplan 

Complete poort  Hoogte doorrijbreedte Prijs geplaatst 

Alurius spijlen 1500 mm 4000 mm 5600euro ex. btw  

Alurius spijlen 1800 mm 4000 mm 5800euro ex. btw  

Alurius spijlen 1500 mm 5000 mm 6000euro ex. btw  

Alurius spijlen 1800 mm 5000 mm 6350euro ex. btw  

Alurius spijlen 1500 mm 6000 mm 6500euro ex. btw  

Alurius spijlen 1800 mm 6000 mm 6820euro ex. btw  

Alurius spijlen 1800 mm 7000 mm 7480euro ex. btw  

  
ER IS OOK EEN GOEDKOPERE REEKS 

VOOR PARTICULIER GEBRUIK  privatus 
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Al onze brievenbussen zijn altijd uit inox 

vervaardigd met ingebouwde klep, een water-

kering en inox scharnieren op de deur. 



  

 15 

Schuifpoort op railSchuifpoort op rail  

Op stock 3 of 4 meter met 

koppelingen+eindstukken 

Giet beton op –135mm onder 

de pas en monteer de rail 

1 2 3 
Leg de klinkers tot  

tegen de rail 

4 
Een zeer degelijk systeem, voor jarenlang zon-

der problemen uw poort over te laten rijden. 

Eigen 

productie

PRIJS 32 EURO/M EXCL B T W  

Onze unieke modulaire rail, heeft veel voordelen  

1.de poort heeft geen zware onderbalk slechts 120x50mm 

2. onverslijtbaar + roestvrij en bescherming voedingskabels. 

3.De poort heeft weinig plaats nodig om te openen. 

4. geen scherpe bovenrand,en de klinkers sluiten mooi aan. 
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HAAL EEN GEGALVANISEERDE 

TECHNISCHE RUIMTE = STOCK 

300 euro ex b t w  

1. 29 X 29 CM X 60CM H 

2. 34 X 34 CM X 60CM H 

3. 39 X 39 CM X 60CM H 

4. 44 X 44 CM X 60CM H 

METSEL HEM IN DE KOLOM 

HOUD REKENING MET DE 9 

PUNTEN               ZIE PLAN 

Zo heb je bovenaan een grote 

brievenbus ,waar de post naar 

achteren schuift door de schui-

ne plaat,en onderaan de techni-

sche ruimte 

SMEGO zorgt voor een deur op maat 

Geheel in inox met waterkering,slot 

En op kleur, voor 285 euro ex  btw indien 

we samen met de poort   plaatsen 

 niet vergeten,indien je gaat metselen! Een technische ruimte geeft je vele voordelen; 

1. zeer sterke kolom ,kan niet scheuren of breken door de aangelaste betonijzers 

2. Gladde en roestvrije afwerking binnenkant brievenbus,plaat 4/5mm dikte 

3. Max afmeting brievenbus en technische ruimte door de uitneembare bodem, 

4. Snelle werkwijze en voorgeboorde gaten voor wachtbuisjes,en hoekprofielen voor montage 

5. Post makkelijk uit te nemen ,schuift naar de deur door de schuine plaat 45° 

Eigen 

productie! 
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Prijs  geplaatst 1190 euro  ex.b t w   
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MotorsMotors  

Deksel in inox. 

Het resultaat is een onderhoudsvrije en 

storingsvrije  automatisatie. 

Eigen studie, steunpunt op dubbele lagers. 

Eigen productie 

Enkel verkrijgbaar bij Smego. Wit of 

blauw led-licht in de motoren voor 

extra veiligheid. 

De krachtigste in zijn soort 560 newton meter  

Waterdichtheid IP67 

Inox perscilinders 

Ook op gebied van automatisaties leveren we de beste prestaties! 

Gratis controlelampje open/dicht in de woning 

 Mogelijkheid voor openen van één vleugel 

Geen aanslagen/arret op de oprit *vleugels tot 2 m 

Indien oprit schuin, onze bakken  komen even hoog met de oprit zitten 

2 jaar volledige garantie  op de installatie, tot 10j tussenkomst op de pomp 

Met 560 Newton meter , de sterkste  motor op de markt 

Professionele plaatsing, vakkunidige afwerking door eigen personeel 

Een hydraulische pomp gaat tot 10 maal langer mee 

Eigen 

productie
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Ondertussen zijn we 30 jaar bezig met ons 

beroep als metaalbewerker goed en vakkundig te 

beoefenen. 

Door onze professionaliteit en beroepsfierheid 

en onze zeer gedreven werknemers maken we 

ook alle dagen unieke stukken. 

Maar ook voor de meer prijsbewuste klanten 

hebben we tegenwoordig oplossingen voor afsluitingen . 

Nieuw is dat we nu degelijke schuifpoorten plaatsen volgens de nieuwste veilig-

heidsnormen , voor een scherpe prijs  

Omdat we 30 jaar bestaan hebben we een superactie op smeedijzeren tuinpriëlen.  

Industriepark Hoge Mauw 

500 

2370 Arendonk België 

0032/14679024 

Fax: 0032/14677425 

Tuinprieel 3.5 m gelakte uitvoering 

Meerprijs galvaniseren 399 euro  incl b t w +lakken +480euro incl b t w  

400 euro zomerbach –50euro korting=350 euro incl b t w  

GRATIS 
LEVERING BINNEN  DE 45 KM 

Normale prijs 999 euro incl b t w  

Groeten van Bertha ,Jan en Bart 

In de kleur crèmewit/ zwart/ of groen of met een zomerbache 

-50euro  

korting 

korting 

schuifpoorten 

Tuinprieel  nu vanaf  949 euro incl b t w 


