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Aarts Verspaningstechnieken B.V.
Haspelweg 23

Arrow Productions B.V.
Grote Bottel 2

Atoom 13
Vuurijzer 9E

Bulex Metaaltechniek B.V.
As 2

Craft Education B.V.
Dukaat 17

Driessen United Blenders
Voltstraat 5 

Ebusco
Vuurijzer 23 

EDCO Deurne
Helmondsingel 139

Grobeco Heftrucks
Dr Huub van Doorneweg 1

HBL Prefab B.V.
Energiestraat 21

Hoppenbrouwers 
Techniek Deurne
Dr. Huub van Doorneweg 44 

Jetstone
Beukelsdijk 1 

Keukencentrum Berkers
Florijn 10A 

Knapen Trailers B.V.
Theo van Doesburgstraat 8

Kortooms Interieur
Liesselseweg 130A

Maakwerk B.V.
Doctor Huub van Doorneweg 24

Movico B.V.
Daalder 9

Openhaardencentrum Deurne
Florijn 5

ORO Facilitair Centrum
Florijn 15 

Pascal Ramen en Deuren B.V.
Vuurijzer 9

Secpro B.V.
Dubloen 11

Techniekcentrum Brainport
Indumastraat 13

TP Heftruck service B.V.
Industrieweg 18B 

Variant Deurne
Dubloen 8

Verhees en van Dijk 
Installatietechniek B.V.
Industrieweg 7

Wivo Beregening 
en Tuinmachines
Dubloen 13
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Driessen United Blenders is het pro-
ductie- en logistieke bedrijf voor alle 
bedrijven van de Driessen Groep. Op 

ons 80.000m2 grote terrein aan de Voltstraat 5 maken wij met 125 mede-
werkers een breed assortiment aan producten; van de binnenkant van een 
Vegaburger tot aan sportvoeding. Van hal� abricaten tot aan consumenten-
producten. En laten we vooral niet onze zelf ontwikkelde vet- en suikervrije 
saus vergeten welke wij onder de naam Callow� t op de markt brengen.

Als o�  cieel Toyota heftruck dealer combi-
neren we al meer dan 30 jaar kwaliteit met 
Brabantse gemoedelijkheid. Zoek je een 

nieuwe of gebruikte Toyota vorkheftruck en magazijntrucks voor koop of 
verhuur dan levert Grobeco Heftrucks altijd de beste machine die naadloos 
past bij jouw wensen. Bovendien bieden we een snelle en uitmuntende 
service zodat jij altijd vooruit kunt.

HBL Prefab B.V. is gespecialiseerd in het maken van 
prefab houtconstructies. We maken houtskeletbouw 
elementen in alle maten en vormen. Deze kunnen wor-
den voorzien van kozijnen, ramen en deuren met bin-
nen- en buitenafwerking. Dakelementen en dakkapellen 
worden voorzien van alle benodigde extra’s zoals 
dakbedekking, lood of zink, binnen- en buitenafwerking. 

Dit totaal pakket biedt een meerwaarde voor ieder bouwproject. 

We leveren kwaliteitsproducten en denken mee met de opdrachtgever. 
Daarnaast blijven we continu onze producten door ontwikkelen met aan-
dacht voor nieuwe wet- en regelgeving en technieken.

Aarts Verspaningstechnieken bv is een 
bedrijf waar complexe machineonderde-
len geproduceerd worden van enkel stuks 
maar op ook serie productie. Dit doen we 

allemaal met CNC gestuurde machines die door onze mensen bij ons in huis 
geprogrammeerd en bediend worden. Omdat onze klanten hoge eisen stel-
len aan de maatvoering van de producten is onze werkplaats geklimatiseerd, 
dit zorgt dan ook voor een prettige werkomgeving.

Arrow Productions is de specialist in alles 
wat met kabels te maken heeft. Met onze 
interconnectie- en assemblage-oplossingen 
zorgen wij ervoor dat uw product in bewe-

ging komt. Arrow Productions richt zich heel bewust op de productie van 
kleinere series. Daar ligt onze kracht. Wij zorgen ervoor dat medewerkers 
altijd het eindproduct voor ogen hebben. Met onze apparatuur zijn wij in 
staat om voor verschillende technische oplossingen snel en adequaat op de 
klantvraag in te spelen.

Wij zijn een ondersteunende, � exibele en meedenkende partner die snel op 
speci� eke klantvragen inspeelt. Ons succes is gebaseerd op het realiseren 
van een kwaliteitsproduct voor onze klanten.

Ebusco richt zich op het ontwikkelen, 
produceren en op de markt brengen van 

100% elektrische stads- en streekbussen en bijbehorende ecosysteem. 
Ons doel is om bij te dragen aan een betere en gezondere leefomgeving 
door duurzaam en emissievrij vervoer van mensen de standaard te maken. 
Ebusco is van oorsprong een Nederlands bedrijf met het hoofdkantoor in 
Deurne. In Deurne opende Koning Willem Alexander in oktober 2021 de 
fabriekshal voor de lichtgewicht Ebusco 3.0: een ware game changer in de 
elektrische busindustrie.

Atoom 13 is de producent van aluminium 
kozijnen, ramen, deuren, hef-en schuifpui-
en en vliesgevels.

Wij zijn de partner voor gevelbouwbedrij-
ven en wederverkopers.

Een sterke, transparante en � exibele orga-
nisatie maakt het BULEX Metaaltechniek 
mogelijk om zowel eenvoudig en complex 
seriematig of enkelstuks verspaning-, las- 

of constructiewerk als compleet geassembleerde producten te vervaar-
digen. BULEX Metaaltechniek is in staat om volgens het door u gewenste 
model uw producten te engineeren, produceren en leveren.

EDCO is een familiebedrijf uit 1978 en een 
groothandel in non-food producten met meer dan 
20.000 producten in het assortiment. Al deze 
producten staan opgeslagen in ons 100.000 m2

grote distributiecentrum in Deurne. Vanuit hier 
worden alle nationale en internationale klanten 
voorzien van alle aangekochte producten.

CRAFT Education is hèt bedrijf dat 
leren organiseert voor scholen en 
bedrijven. Dit organiseren van leren, 
doen we middels de Knowhow-me-

thodiek: leren denken als een expert op basis van context creëren. We 
zijn specialisten in het ontwikkelen van sterk lesmateriaal, geschikt voor 
verschillende doelgroepen zoals leerlingen van scholen en werknemers 
van bedrijven.



Jetstone is een toonaangevende producent 
van werkbladen. Ruim 300 enthousiaste mede-
werkers zorgen samen voor onze kwaliteit, 
leverbetrouwbaarheid en � exibiliteit.

Werken bij Jetstone betekent samenwerken. 
We zijn een informeel en betrouwbaar bedrijf, waar hard wordt gewerkt 
maar waar zeker ook ruimte is voor een lolletje op zijn tijd. We staan 
open voor suggesties en nemen onze medewerkers graag mee in nieuwe 
ontwikkelingen. De voornaamste ontwikkeling voor komend jaar is daarbij 
zeker onze nieuwbouw op de fraaie zichtlocatie aan de As, waaraan op dit 
moment volop wordt gewerkt.

Al meer dan 45 jaar is Keukencentrum 
Berkers gevestigd in het ons zo gelief-
de Noord-Brabant. Een plek waar de 
gemoedelijke Brabantse sfeer aanwezig is, 
de ko�  e altijd klaar staat en we afspraken 

nakomen. Door samen te werken met de allerbeste merken kunnen we 
met recht stellen dat Berkers keukens altijd verrassend zijn, in oplossing, 
in prijs en in kwaliteit. We zeggen niet voor niets verrassend Berkers, 
omdat we onze klanten al sinds 1974 verrassen en dat blijven we nog 
heel lang doen!

Hoppenbrouwers Techniek Deurne 
is een rasechte totaalinstallateur. Wij 
zijn zowel ontwerper als uitvoerder, 

en denken ook aan de voorkant mee met de klant. Als businesspartner ma-
ken wij de vertaalslag van wens naar gedegen advies en voeren vervolgens 
uit. Wij ontwerpen, installeren én onderhouden zowel elektrotechnische als 
werktuigbouwkundige installaties. Zo is de klant van A tot Z verzekerd van 
kennis, kunde en een goede service. We hebben onze sporen verdiend in 
de Panelenbouw, Industriële Automatisering, Beveiliging, Elektrotechniek, 
Utiliteit & Service en maakten naam binnen Onderwijs, Utiliteit, Amusement, 
Food, Industrie, Logistiek en Machinebouw.

Kortooms interieur is een jong bedrijf 
dat, met vakkundige mensen en moderne 
technieken al uw interieurwensen, parti-
culier of zakelijk, waar kan maken. In “de 

Conceptloods” kan een ontwerp naar uw wensen in 3D realistisch worden 
weergegeven en de materiaal- en kleurkeuzes daarbij uitgezocht worden. 
Ook verzorgen wij, mede dankzij ons machinepark, halfproducten of com-
plete interieur-onderdelen voor de zzp-er en collega interieurbouwers.

Specialist in de wereld van live events.

Movico is jouw partner in het promoten 
van je merk of het faciliteren van je 

sportevenement. Met onze uitgebreide vloot van promotietrailers en mobiele 
event structuren bieden we de mogelijkheid om je doelgroep te bereiken, 
verbinden, betrekken en activeren. Wij zorgen voor alles; van projectplan-
ning, interieur- en exterieurontwerp en transport tot hulp op locatie en een 
persoonlijk ontvangst. Samen transformeren we elk evenement tot een 
onvergetelijke gebeurtenis!

Knapen Trailers is Europees marktleider in schuif-
vloertrailers. Een organisatie waar mensen zich 
kunnen ontwikkelen, hun talenten ontdekken en 
inzetten om grenzen te verleggen en mogelijkhe-
den te creëren. Sinds 1984 loopt Knapen Trailers 
al voorop in de ontwikkeling van schuifvloerbran-

che op het gebied van kwaliteit, design en innovatie. Naast de productie 
van schuifvloertrailers is Knapen Trailers met Trailned en Knapen Service 
compleet. Trailned is expert in het losgestort transport. Zij adviseren bij 
investeringen van nieuwe schuifvloertrailers, kippers en bandlossers, ver-
koop van gebruikte opleggers en het verhuren van trailers. Knapen Service 
levert een volledig pakket van onderhoud, reparatie en schadeherstel aan 
de trailer. Verdere specialisatie ligt in hydrauliekopbouw en werkzaamheden 
aan carrosserie, bulkwagens en kippers. 

Maakwerk is een commercieel bedrijf 
waar mensen met een arbeidsbe-

perking assemblagewerk verrichten voor technische bedrijven. Daarnaast 
worden medewerkers opgeleid om door te kunnen stromen naar reguliere 
bedrijven. Door samen te werken met Maakwerk kunnen bedrijven hun 
MVO-en sociale doelstellingen invullen. Het doel van Maakwerk is: maxima-
lisatie van de sociale impact.



Vuur als bron van inspiratie en 
gezelligheid: een mooi vlammenspel 
in een vakkundig aangelegde haard 
of kachel maakt dat werkelijkheid. 

Ons doel is om deze gezelligheid over te brengen en de klant zorgeloos te 
laten genieten van een sfeervolle warmte. 

Onze meerwaarde zit in kennis en passie voor het leveren van een 
totaalplaatje. Wij zijn een hecht team met een eigen installatie/metaal en 
interieur- werkplaats. Wij richten ons op hoge kwaliteit door middel van 
ons specialisme met een open en warm karakter.

TP heftruck service, de totaal 
leverancier voor uw magazijn. 
Of u nu op zoek bent naar een palletwa-
gen, een heftruck, veegmachine of de 

inrichting van uw magazijn met  bijv. stellingmateriaal, wij denken graag 
met u mee. TP heftruck service, voor service met een persoonlijk contact!

Variant is dé dienstverlener op het gebied 
van schoonmaak, glaswas en facilitaire 
diensten in de regio. Vele opdrachtgevers 
in zuid-oost Brabant en Limburg waar-

deren onze dienstverlening. Omgang met onze mensen staat hoog in het 
vaandel.. Met name de persoonlijke betrokkenheid en het familie-gevoel 
worden vaak genoemd.

Variant Deurne is altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Wil jij graag bij deze 
familie horen? Je bent van harte welkom tijdens Open bedrijven Route om 
persoonlijk kennis met ons te maken.

In onze showroom vindt u een uitgebreid 
assortiment aan PVC materialen, topmerken 
tuin- en parkmachines, reinigingsmachines en 
pompen. Voor beregening heeft Wivo alles in 

huis: van materialen tot volautomatische beregeningssystemen ook voor 
de doe het zelver. 

Wij verzorgen ook voor u de aanleg van graszoden, beregeningsinstalla-
ties, riolering en waterzuiveringssystemen. Dagelijks staan er ambitieuze 
monteurs tot uw dienst in onze werkplaats of bij u thuis. 

Techniekcentrum | Brainport in Deurne 
is de voorkeursroute voor technische 
BBL’ers uit de Peelregio.

Deze unieke vakopleiding brengt, in 
samenwerking met ROC Ter AA, de meest toonaangevende metaalbe-
drijven uit de Peelregio samen. Hierdoor worden onze studenten opgeleid 
tot toekomstgerichte en pro-actieve experts binnen hun vakgebied. 
Samen Toekomst Maken

Verhees en van Dijk, de duurzame 
installateur!! Uw ervaren, erkende 
installateur voor Warmtepompen, 
Koeling, Centrale verwarming, 

koeling, Sanitair en loodgieterswerken. Aan de Industrieweg 7 in Deurne 
hebben wij onlangs onze nieuwe locatie betrokken met een duurzaamheids 
showroom, waar diverse werkende warmtepompen opgesteld staan.

Samen met bevlogen installateurs door 
heel Nederland zet SecPro B.V. zich in 
voor de veiligheid in en rondom gebouwen. 
We leveren en adviseren installateurs over 

beveiligingsproducten en -oplossingen. Brand- en inbraakdetectie, video-
deurintercom, camerabewaking en toegangscontrole. Daarnaast is Secpro 
B.V. een erkend branddetectiebedrijf volgens de BMI2011 certi� cering. 

Om onze installateurs zo goed mogelijk te helpen, verbeteren en ontwik-
kelen we continu op het gebied van techniek en kennis. Want beveiligen 
doen we samen!

In het Facilitair Centrum van ORO zijn de dienst Was 
& Strijk (Linnendienst) en de afdeling logistiek en 
afvalbeheer gevestigd. Ook bij de werkzaamheden in 
het Facilitair Centrum kijken we naar de mogelijkheden 
om cliënten te betrekken. Door dagactiviteiten (werk) 
aan te bieden, kunnen ze onder begeleiding invulling 

geven aan een zinvolle dagbesteding. Zo werken cliënten zij aan zij met de 
medewerkers van Was & Strijk en is in mei de werkpost Opgeruimd Rijtven 
gestart, waarbij het ophalen van het afval op Het Rijtven volledig door 
cliënten wordt gedaan. Het geluk van de cliënt staat ook daarbij voorop.

Pascal Ramen en Deuren BV levert kozijnen, 
deuren, hef-en schuifpuien en vouwwanden 
in hout, kunststof en aluminium. Wij verwer-
 ken voor zowel particuliere klanten, klus- 
en bouwbedrijven, zzp-ers.
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