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Partner 
voor duurzame PE 
maatwerkoplossingen



We have to care
Wij geloven in het behoud van de natuur en de 

bescherming van materialen van natuurlijke oorsprong.

Collinet, ontwerpt en produceert hiervoor duurzame HDPE 

oplossingen op maat voor de opslag en voorbehandeling van 

regenwater, afvalwater en chemicaliën.



Collinet, vertrouwde partner voor industrie, 
openbare ruimte en bouw

Complexe projecten vereisen de betrokkenheid, kennis en 
samenwerking van meerdere partijen. Het multidisciplinair 
team van Collinet streeft naar een optimale samenwerking 
om het project van de klant te realiseren en dit volgens de 
technische vereisten en afgesproken termijnen. Een goed 
overleg tussen de klant en de projectmanager van Collinet en 
duidelijke coördinatie tussen alle betrokken partijen, is van 
primordiaal belang voor het welslagen van het project.

Wij geloven dat de 
keuze voor één enkele 

partner doorheen 
uw maatwerk project, 

leidt tot effectievere 
resultaten



Ons hoogwaardig machinepark, gevestigd in Herstal, om-
vat een rotatiegieteenheid, een CNC-machine voor preci-
siefrezen, een halfautomatische polyfusiemachine, een pa-
neelzaagmachine, cirkel- en verstekzagen, extruders voor 
PE-lassen, apparaten voor spiegellassen en TIG lasappara-
tuur voor roestvrij staal.

Natuurlijk beperkt Collinet zich niet tot louter een machi-
nepark. Alle maatwerk wordt gerealiseerd door ons team 
van gekwalificeerde werknemers met de nodige ervaring en 
vaardigheden die voldoen aan de huidige normen en vak-
vereisten.

Productie



Collinet is een productiefaciliteit waar een breed scala aan PE-tanks voor opslag van regenwater, afvalwa-
ter en chemicaliën worden ontworpen en geproduceerd.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van dubbelwandige HDPE-tanks voor een perfecte 
waterdichting.

Maatwerk specialist voor PE-tanks

Wij combineren een assortiment standaardproducten met uitvoerig maatwerk, zoals olie- en vetafscheiders, 
pompputten, inspectiekamers, opslagtanks en inox afvoergeulen.

Afscheiders Stockagetanks PE Prefab maatwerk Inox afvoergoten Productontwikkeling 



Engineering
Berekening pompinstallatie, 
dimensionering afscheiders

Design
Ontwerptekeningen, 
BIM Model 
(incl. alle aansluitingen)

Productie
Geautomatiseerd 
machinepark 
(rotomoulding, 
freesmachine, 
automatische lastafel, 
lasmachines)

Kwaliteit
Gekwalificeerde lassers, 
recente attesten (Benor), 
conform eisen Vlarem

Testing
Druktest (0,4 bar) & 
watertesten voor waterdichtheid

Transport
Eigen vrachtwagens

Installatie
PE lassen on site, 
inox plaatsen en 
lassen on site, 
plaatsen van tanks, 
installatie pompputten 
en afscheiders

Onze diensten, 360° service

Onderhoud
Periodiek onderhoudscontract



www.buildmat.eu

Buildmat is een Belgische 
groep van succesvolle be-
drijven, actief in de bouw en 
industrie, die inzet op het ver-
delen van innoverende produc-
ten. De Buildmat groep is een 
dynamische organisatie in volle 
groei. Ondernemerschap en klant-
gerichtheid staan centraal. Build-
mat is ambitieus en investeert in de 
ontwikkeling van haar bedrijven door 
een continu streven naar innovatie en 
digitalisering.

Collinet is het productiebedrijf van de 
groep en stelt al zijn kennis en ervaring 
ter beschikking voor maatwerkoplossin-
gen in de bouw en de industrie.

Collinet is onderdeel van de Buildmat Groep



2ème avenue 24 · P.I. Hauts-Sarts

4040 Herstal · Belgique

T +32 (0)4 256 56 10 · info@collinet.eu

www.collinet.eu

Bouw Gebouwen 
Wegenwerken

Openbare 
ruimte

Transport 
Openbare gebouwen 
Gezondheidszorg

Industrie

(Petro)chemie 
Farma 
Voeding 
Proces-, productie-, en milieutechnologie

Sectoren


