
Redenen om te kiezen voor 
ZINQ-België en ZINQ-Nederland

• Technisch advies vanaf de ontwerpfase
• De langste, breedste en diepste zinkbaden in 

Europa 
• Leverbetrouwbaarheid
• Oplossingsgerichte aanpak 
• Eén contactpersoon binnen de groep
• Extra diensten zoals montage en transport
• Certificeringen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, 

EN 1090, DASt-022 (ZINQ-Antwerpen, 
ZINQ-Houthalen, ZINQ-Pelt) etc.

REEFER RACK (HAVEN ANTWERPEN)

De kunst  
van het  

verzinken

ZINQ-België en ZINQ-Nederland behoren tot de Belgisch- 
Nederlandse tak van Fontaine Holdings, een internationale 
groep die zich hoofdzakelijk toespitst op het thermisch 
verzinken van staal. 

Daarnaast verzorgen zij ook duplex systemen (poedercoaten 
en natlakken). Deze groep telt ruim vierhonderd medewerkers 
en verzinkt jaarlijks meer dan 150.000 ton staal. De plants 
zijn gevestigd in Pelt, Houthalen, Antwerpen, Gent, Ieper en 
Charleroi. ZINQ-Nederland beschikt over 2 vestigingen in 
Veenoord, Nederland.

Bovendien hebben zij in Frankrijk ruim 500 medewerkers in 
8 verzinkerijen en 2 poedercoating plants. De ZINQ groep is 
ook actief in Polen en Duitsland.

De groep beschikt over enkele van de langste, breedste en 
diepste zinkbaden in Europa en bovendien zijn we de enige 
verzinker die zich profileert via echte merknamen: duroZINQ 
voor het verzinken en colorZINQ voor het coaten op verzinkt 
staal.

Sinds enkele jaren is ZINQ-België en ZINQ-Nederland in 
het bezit van het Cradle to Cradle certificaat. Thermisch 
verzinken is niet enkel duurzaam maar ook bijzonder circulair 
vanwege de zeer lange levensduur die de techniek het staal 
oplevert en de mogelijkheid die daarmee geboden wordt om 
het staal veel langer in de kringloop te houden. Het gebruikte 
zink is dan weer 100% recycleerbaar.

ZINQ-België en ZINQ-Nederland, 
meesters in het thermisch verzinken



ZINQ Valence

ZINQ Lyon

ZINQ Mâcon

ZINQ Bordeaux

ZINQ Auvergne

ZINQ Val de Loire

ZINQ Ardennes

DIVISIES & BRUIKBARE  
BADAFMETINGEN (L x B x D)

ZINQ-Veenoord Poedercoating (Nieuw Amsterdam)
T +31 (0)591 65 29 90
zincoat@zinq.com L x B x D
power en free lijn 6,00 x 0,50 x 2,50
handlijn 9,00 x 3,00 x 2,80

ZINQ-Antwerpen (Schoten)
T +32 (0)3 647 02 55
antwerpen@zinq.com L x B x D
bruikbare badafmeting 18,50 x 1,80 x 2,90

ZINQ-Veenoord (Veenoord)
T +31 (0)591 55 13 23
zincoat@zinq.com L x B x D
bruikbare badafmeting 8,25 x 2,00 x 2,90

ZINQ-Gent (Gent-Zeehaven)
T +32 (0)9 251 62 97
gent@zinq.com L x B x D
bruikbare badafmeting 15,50 x 1,50 x 2,50

ZINQ-Pelt (Overpelt)
T +32 (0)11 80 05 55
overpelt@zinq.com L x B x D 
bruikbare badafmeting 8,00 x 1,85 x 2,75

ZINQ-Houthalen
T +32 (0)11 52 37 39
houthalen@zinq.com L x B x D
bruikbare badafmeting 9,30 x 2,45 x 2,90

ZINQ-Ieper
T +32 (0)57 20 65 05
ieper@zinq.com L x B x D 
bruikbare badafmeting 7,35 x 1,42 x 2,40

ZINQ-Charleroi (Pont-de-Loup)
T +32 (0)71 39 20 00
charleroi@zinq.com L x B x D 
bruikbare badafmeting 7,00 x 1,80 x 3,00

ZINQ France

ZINQ-België
ZINQ-Nederland

ZINQ-Charleroi

ZINQ-Gent

ZINQ-Ieper

ZINQ-Pelt

Staal verduurzamen is wat we doen, duurzaam is wat we zijn

ZINQ-Houthalen

ZINQ Normandie

ZINQ-Veenoord Poedercoating
ZINQ-Veenoord

• ZINQ360
• Verzinken tot 18,5 m in enkele dompeling. Mogelijk 

tot 31,5 m d.m.v. dubbeldip. Zie technische fiche. 
• Verzinken van warmtewisselaars d.m.v. 

dompelstysteem 20 ton
• Van klein materiaal zoals platen en leuningen tot 

grote, complexe en zware stukken tot 16 ton

• Nabij haven van Antwerpen, laden in 
zeecontainers

• Montage + deelmontage
• Duplex
• DASt-022 certificering

ZINQ-Antwerpen at your service

ZINQ-Antwerpen


