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We maken onze eigen handige werktafels

NIEUWE 
MEDEWERKER 
Wouter
Sinds januari 2019 is onze 
service opnieuw versterkt 
met een full-time mede-
werker. We verwelkomen 
Wouter in onze groep.
Wouter zal zich vooral 
toeleggen op alle 
Comandulli machines.

Sinds dit jaar maken en leveren we handige werktafels. Die kunnen gebruikt worden bij onze stofcabines 
maar die kunnen eveneens worden ingezet als handige
karren of als vaste werkbank. De afmetingen en
werkhoogte kan je zelf bepalen, alsook de kleur. 

Onze standaard afmetingen zijn 
2000 x 900 | 2500 x 900 | 3500 x 900 mm.

NIEUW PLINtENMAchINES LunoLuno
Sinds 15 jaar werken we met plintenmachines. Om op hetzelfde niveau te werken als 
onze Donatoni & Comandulli installaties zijn we op zoek gegaan naar een leverancier 

die deze hoge kwaliteit en service kan bieden. Na verschillende 
kandidaten te hebben aangesproken hebben we beslist vanaf 

januari ‘19 samen te werken met een bedrijf met 
40 jaar ervaring in automatisatie, plintenproductie, 

baksteenzaagmachines en dat met honderden 
referenties. Onze keuze werd voor een deel bepaald 

door de bijzonder zware en stevige constructie. 
Alles wordt inhouse gemaakt: vanaf de tekentafel, 

produceren en samenstellen van de constructie, 
eigen kastenbouwers, eigen programmeurs etc… 

Dit soort bedrijven past perfect in onze zoektocht naar 
kwaliteitsfabrikanten. De plintenmachines en automatiseringen 

worden verdeeld onder ons kwaliteitsmerk LunoLuno.
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Onze 
NIEUWE cAtALOOg 

al ontvangen?
Er zijn ondertussen een paar honderd uitgedeeld,  

verstuurd en met enthousiasme onthaald. Jij nog niet?

Stuur ons je adresgegevens en 
de cataloog komt jouw richting uit.

info@viek-machines.com

Bij Natuursteen Tuytelaers, gekend als leverancier voor platen in België en Nederland, 
hebben we recent een nieuwe Donatoni ECHO-MOVE Double Table mogen installeren. 
Werken met 2 automatische tafels maakt een enorm verschil in productie! Deze nieuwe moderne 
5-assige CNC zaagmachine wordt volledig ingezet voor de productie van grafmonumenten.

90x
DONAtONI

90x
tEVREDEN 
KLANtEN

4x 
tUYtELAERS 

RAVELS

comandulli Omega 100
Al gehoord van de PENCIL round afwerking. In het Nederlands: 
potloodrond. Naar deze kantenbrekerafwerking komt meer 
en meer vraag, en dit door de toename van het aantal 
keramische werkbladen. De afgeronde kantenbrekers 
blijken sterker dan de klassieke rechte afwerking.
Onze Comandulli is daar een prima antwoord op. En de 
Comandulli PENCIL is zelfs specifiek hiervoor ontworpen.


