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PariMetal is een dynamische en familiale KMO met uitgebreide know-how op gebied van staalconstructie, 
voertuigopbouw en hydrauliek service. 
 
PariMetal is al jaren een begrip binnen de bouwnijverheid als leverancier van staalconstructies. Onze 
expertise op dit gebied is maar weer eens bewezen met het behalen van de EN1090 tem EXC3. Zo kunnen 
wij de wettelijke CE afleveren bij elke opdracht.  
 

Machinepark 

      
� Knipbank 4000mm x 12mm 
� CNC plooibank 4000mm x 300ton 
� CNC snijtafel 12000mm x 2000mm + opening 

voor profielen. Plasma 3 tot 40mm + autogeen tot 
150mm 

� CNC ponsmachine 100ton 
� Zaagmachine 720mm x 490mm + CNC aanslag 
� Zaagautomaten 400mm x 400mm voor seriewerk 
� Boormachines tot Ø120mm 
� Lasapparaten MIG en TIG 
� Deuvellasmachine tot 25mm of M24 
� Plaatwals 2500mm x 30mm 
� Draai en frees machines 
� Bovenloopkranen 2x10ton en 2x5ton 
� Togen en richten van profielen tot HEM1000 
• Wisselende voorraad profielen & platen ± 250 ton  
• Grote voorraad bevestigingsmaterialen tot M36  
 

PariMetal blijft in beweging met PariTech als technische afdeling binnen de organisatie.      
 
Contact gegevens: 

 

Info@paritech.be 

www.PariTech.be 

 
 
 

 
Dankzij ons ijzersterk team, kunnen wij ons onder de handelsbenaming PariTech verder toeleggen op 
voertuigopbouw, hydrauliek service, machineonderhoud en verkoop machines voor bouw en grondverzet. De 
voertuigopbouw sloot nauw aan bij de machinebouw welke we al in huis hadden. We hebben de hydrauliek 
afdeling vernieuwd en het magazijn uitgebreid.  
 
Met het behalen van het COP certificaat sinds 2013, blijkt ook hier dat wij weten waar we mee bezig zijn: 
kwaliteit leveren aan klanten staat steeds voorop.  
 
Dit is niet onopgemerkt gebleven en PariTech is uitgegroeid tot het officiële service center van WAF voertuig 
opbouwen met de merken VDL en HMF. Verder staan wij in voor de service en het onderhoud van VDK 
afvalsystemen van de firma MOL.  
 
 
 
Wij zijn Kiwa gecertificeerd voor: 
              



  

 
PariTech is de technische divisie binnen PariMetal bvba 

 

Info@paritech.be 

www.PariTech.be 

 

Uw partner voor verkoop & service van: 

 

Autolaadkranen 

        

  

 

 

 

 

 

Haakarmsystemen / containers 

 

 

   

 

 

 

Opbouw lichte bedrijfsvoertuigen  

   

 

  

 

 

 

Grondverdichting / algemene bouwmachines  

 

 

 

 

 

 

Grondverzetmachines 

   

 

  

 

 

 

Machine equipment & attachments 
  

 
 

                                                                              

 

 

Service en herstellingen van alle merken 
    

 

 

 

 

Bouw en utiliteit 

Montagekranen 

Dakwerkerskranen 

Hoogwerkers 

Glasplaatsers 

Schuifarmsystemen  

Knikarmsystemen 

Portaalsystemen 

City systemen  

Containers op maat 

Trilplaten & trilstampers 

Ruwterein & hand walsen 

Trilnaalden & doorslijpers 

Grondboor & waterpomp 

Aanhangers & trailers 

 

Alle graafbakken 

Sloopgereedschap 

Sorteergrijpers 

Hamers 

Shovelbakken  

Hydrauliek specialist 

Cilinderherstellingen  

Voertuig elektriciteit  

Slijtdelen: pennen, 

bussen, messen 

Gesloten laadbakken 

laadkleppen 

Open laadbakken 

Kippers  

Binneninrichting  

 

Mini & midi rupskranen 

Bandenkranen 

Schrankladers 

knikladers 

Mini dumpers 

 


