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Clamex
Demonteerbare 

meubelverbinder

Tenso met voorspanclip
Zelfspannende verbinder 

als lijmhulp, voor alle hoeken

Divario
Zelfspannende, onzichtbare 
en inschuifbare verbinder

www.lamello.be

P-SYSTEM:  
KRACHTIGE VERBINDERS

Onze 3 P-system verbinders

Het P-system

Voordelen en eigenschappen: 

 Geringe freesdiepte

Biedt u de mogelijkheid om te werken met 

dun plaatmateriaal

 Vlak transporteerbaar

Dankzij Lamello verbinder, vlak transporteerbaar 

alvorens ter plekke in elkaar te plaatsen

 Snelle montage
Onderdelen in elkaar plaatsen, vastschroeven 

of klikken en dit in een oogwenk

 Stabiel
Brede, gesloten verankering zorgt voor 

optimale trekvastheid

 Schuiftolerantie in de profielgroef

Biedt mogelijkheid om werkstukken perfect 

passend te monteren

In een keukenspecial kunnen we niet om Dovy Keukens heen. 
Al 37 jaar gaan ze prat op betaalbaar maatwerk en blijven ze groeien. 
Donald Muylle gunde ons een zeldzame blik achter de schermen.

Vaste waarde 
na moeilijke start

Hoewel Dovy Keukens vandaag een be-
grip is, verliep de start wat moeizamer. 
“In 1980 heb ik samen met mijn vrouw 
het bedrijf opgericht. In een oude, ge-
huurde, vlasschuur maakten we de eer-
ste Dovy keuken. Tot 1986 waren het 
moeilijke jaren in de bouw. Ik kom uit 
de meubelsector, maar omdat ik daarin 
weinig toekomst zag, maakten we de 
overstap naar keukens op maat.” Die 
beslissing heeft de familie Muylle geen 
windeieren gelegd, al is het altijd hard 
werken geweest. Dovy keukens maakt 
al 37 jaar kwalitatieve keukens op maat 
aan een betaalbare prijs en dat is uniek. 
Veel keukenbouwers passen meer ge-
standaardiseerde keukens aan volgens 
de specifieke afmetingen van een ruimte, 
maar weinigen zijn echt helemaal klaar 
voor stuktal 1 productie. Dovy is dat 
wel. Geen enkele keuken is dezelfde, de 

maten worden telkens aangepast aan het 
specifieke project en de klant kan einde-
loos variëren in de afwerking. “We heb-
ben ongeveer twee keer 3500 elementen 
die we op maat kunnen maken. Ook op 
heel speciale vragen weten we altijd wel 
een antwoord te geven. Alles wat de 
klant kan dromen, kunnen wij hier eigen-
lijk maken.”

Indrukwekkende groei
 “Vandaag wordt zo’n 25 tot 30% van 

de keukens nog in België gemaakt, de 
rest wordt in het buitenland geprodu-
ceerd” merkt Donald op. Bij Dovy maken 
ze alles zelf in de fabriek in Roeselare. 
Enkel glas en spiegels worden aange-

en we maken de keukens alsof het voor 
onszelf zou zijn.” 

Momenteel zijn er zo’n 330 medewer-
kers actief in het bedrijf. Donald wordt 
bijgestaan door zijn zonen Mario en 
Christ. Mario is verantwoordelijk voor 
de marketing en verkoop. Christ ontfermt 
zich over de productie en plaatsing. Een 
groot aantal medewerkers is actief in de 
toonzalen als binnenhuisarchitect of ver-
koper. Dovy beschikt over een landelijk 
netwerk met een 22-tal toonzalen. In die 
toonzalen wordt er doorlopend geïnves-
teerd. “We hebben geïnvesteerd in de 
omvang van de toonzalen. Verschillende 
toonzalen werden uitgebreid van 600 
naar 1200 m2 omdat klanten steeds 
meer willen zien in een toonzaal, ze 
willen verschillende stijlen en modellen 
bekijken. We blijven ook investeren in 
nieuwe toonzalen.” Daarnaast zijn er 
een 80-tal plaatsers en de overige me-

kocht, maar verder wordt alles in eigen 
huis gemaakt. Ze maken de kasten en 
deuren en spuiten en lakken alles zelf. 
Ook de werkbladen worden hier ge-
maakt. In de eigen granietafdeling zijn 
er meer dan 2 500 werkbladen op voor-
raad. De klant kan in die afdeling zijn 
werkblad komen kiezen. Door alles in 
eigen beheer te houden, blijven de Dovy 
keuken betaalbaar voor de eindklant. 
Deze kan bovendien rekenen op een be-
tere kwaliteit en snellere service. Dovy 

Keukens blijft groeien. “Tussen 2003 en 
vandaag is onze omzet verachtvoudigd. 
We maken vandaag 4000 keukens per 
jaar en bleven trouw aan onze filosofie. 
We gebruiken alleen de beste materialen 
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L Transformeerbaarheid

Dit mooie begrip lijkt als een rode draad door 
deze editie te lopen. Het begon bij het opma-
ken van de keukenspecial. Ik leerde dat het een 
centraal begrip is voor Häfele. Woonruimtes in 
het algemeen, en keukens in het bijzonder, 
moeten in toenemende mate transformeerbaar 
zijn. Een keuken is immers niet louter en alleen 
een plek waar eten bereid wordt. Het is een 
echte leefruimte geworden. Eentje waar bo-
vendien fors in geïnvesteerd wordt. We moe-
ten de keuken dus snel kunnen transformeren 
of ombouwen van een functionele tot estheti-
sche ruimte. Zijn we niet aan het koken, dan 
verdwijnen functionele elementen waar moge-
lijk uit het zicht. Wat overblijft, is een ruimte 
die gezien mag worden. Een ruimte waarin we 
graag gasten ontvangen en gezelligheid cre-
eren. Mensen hebben graag een keuken op 

maat. Keukenspecialist Dovy zorgt al meer dan 
37 jaar voor kwalitatief en betaalbaar maat-
werk en gunde ons een blik achter de scher-
men. In de indrukwekkende productieruimte 
worden dagelijks verschillende keukens van A 
tot Z gemaakt. We zagen er hoe onontbeerlijk 
een modern machinepark is voor een efficiënte 
productie. Geen evidente investering, maar wel 
een cruciale stap op weg naar de toekomst. 
Toch voor wie efficiënt en concurrentieel wilt 
produceren. Op dit vlak ondergaat de sector 
een transformatie. Automatisering was een 
eerste stap naar een gestroomlijnde productie, 
recente ontwikkelingen op vlak van software 
brengen de schrijnwerker steeds dichter bij een 
haalbare vorm van industrie 4.0. Naarmate er 
steeds meer data in de cloud geplaatst wordt, 
kan het productieproces in toenemende mate 

op punt gesteld worden. Een goede samenwer-
king tussen softwareleveranciers en machine-
producenten is cruciaal en zal de kracht van 
dergelijke tools alleen ten goede komen. Het 
belang van samenwerken en wederzijds inspi-
reren vindt ook steeds meer ingang in de sec-
tor. Ik denk daarbij aan de recent geopende 
Reynaers Campus waar het uitwisselen van 
kennis en ervaringen centraal staat. Specialist 
in fineerhout Decospan opende ook recent ‘The 
Veneerhouse’. Een architecturale parel van een 
belevingscentrum waar je inspiratie kunt op-
doen. Een multifunctionele plek ook waar je 
evengoed een aantal uur kunt flexwerken in 
een verfrissende omgeving.

Wendy

Efficiënte logistiek bij DOVY KEUKENS 
dankzij COMBILIFT zijladers

Donald Muylle met zonen Christ en Mario.

“Alles wat de klant kan dromen, 
kunnen wij hier eigenlijk maken.”
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dewerkers zijn actief in de productie of 
op het bureau. Ook hier ervaren ze dat 
goed personeel niet altijd gemakkelijk te 
vinden is. Onder andere daarom wordt 
er ook veel geïnvesteerd in automatise-
ring. “Naarmate we meer automatiseren, 
kunnen we een groter aantal keukens 
maken met hetzelfde aantal mensen. Er 
vloeien geen mensen af.” 

Klemtoon op 
automatisering

Donald Muylle heeft een passie voor ma-
chines en automatisering. Het machine-
park is dan ook geavanceerd, modern 
en bijzonder uitgebreid. Dat moet uiter-
aard ook gegeven het feit dat alles hier 
zelf gemaakt wordt. Aangezien geen 
twee Dovy keukens identiek zijn, is het 
machinepark helemaal ingesteld op stuk-
tal 1 productie. Hier wordt dus niet aan 
serieproductie gedaan. De voorberei-
ding van die productie gebeurt al in de 
toonzaal. De binnenhuisarchitecten zor-
gen voor een fotorealistische weergave 
voor de klant en geven al verschillende 
parameters in. Op het bureau wordt alles 
vervolgens heel precies in 3D uitgewerkt 
en worden de juiste elementen en maten 
aan het ontwerp toegekend. Dovy doet 

ook beroep op externe partners, maar 
de belangrijkste software wordt door de 
eigen IT-afdeling ontwikkeld. Helemaal in 
lijn met de ‘wat je zelf doet, doe je beter’ 
mentaliteit van het bedrijf.

De machines worden aangestuurd met 
EMOS software, die elk individuele ont-
werp gaat vertalen in machinecode. Op 
die manier worden de boorprogramma’s 
bijvoorbeeld automatisch uitgevoerd. 
Ook de kantenlijmers worden automa-
tisch aangestuurd. Sommige machines 
zijn in serie gekoppeld en communice-
ren met elkaar, anderen communiceren 
met de server. Automatisering is één van 

de stokpaardjes van Donald Muylle. Hij 
houdt er zich graag mee bezig en heeft 
enkele PLC-programmeurs in dienst die 
ervoor zorgen dat Dovy op dit vak kop-
loper is in de sector. In de productie wor-
den ook enkele robots ingeschakeld. Er is 
een volautomatische spuitrobot en daar-

naast zijn er enkele robots die de stukken 
verleggen. In de indrukwekkende fabriek 
zien we heel wat machines van Homag 
en Biesse. Massief hout wordt bewerkt 
met machines van de WEINIG Group. 
De productiecapaciteit is hoog en laat 
ruimte voor verdere groei. Vandaag kun-
nen er bijvoorbeeld al zo’n 400 kasten 
per dag gemaakt worden.
 

Efficiënt stockeren
Gezien de omvang en groei van het be-
drijf moet er slim omgesprongen worden 
met de opslag- en productieruimte. Dovy 
werkt al ruim 20 jaar met de zijladers 
van Combilift, aangekocht bij Mabo-

Lifting. “We hebben er momenteel twee. 
Doordat de platen en het laminaat in de 
lengterichting vervoerd worden, kunnen 
we er heel gemakkelijk mee tussen de 
gangen rijden. De gangen konden aan-
zienlijk versmald worden en we kunnen 
veel meer stapelen op dezelfde opper-

vlakte. We kunnen ongeveer drie keer 
zoveel stockeren door een  Combilift zij-
lader te gebruiken. Het lossen verloopt 
vlotter omdat er niet zo veel ruimte rond 
de vrachtwagen nodig is. De aanvoer 
van het magazijn naar de productie ver-
loopt ook een stuk sneller. Aangezien je 
met het toestel in meerdere rijrichtingen 
kan rijden, kan je er vlot mee tussen de 
machines rijden.”

De zijlader werd op maat van het be-
drijf gemaakt. “Hij is voldoende zwaar 
om ongeveer 2 ton te kunnen dragen en 
werd met een extra vork uitgerust. Op 
die manier blijven de platen mooi recht 
en gaan ze niet doorhangen. Het is een 
veilige heftruck. De chauffeur heeft een 
goed overzicht omdat hij langs de mast 
kijkt en niet ertussen zoals vaak het geval 
is. Er deed zich nog nooit een ongeval 
voor. Als de machine een vervangonder-
deel nodig heeft, is Mabo-Lifting ook snel 
ter plaatse.” De uitgebreide vloot service 
wagens en twee magazijnen met onder-
delen, zorgen ervoor dat de zijladers 
snel weer operationeel zijn. Momenteel 
rijden er in België zo’n 12 000 zijladers 
van Combilift rond. Het in Ierland geves-
tigde bedrijf produceert vandaag een 5 
500 machines per jaar. In 2018 bestaat 
het bedrijf 20 jaar en opent het de deu-
ren van een nieuwe fabriek, die ervoor 
zal zorgen dat de productie op korte ter-
mijn wordt opgedreven tot maar liefst 10 
000 machines per jaar. 

Donald Muylle en Steven Aelbrecht van 
Mabo-Lifting zijn het erover eens dat 
er ongetwijfeld ook een grote toekomst 
weggelegd is voor automatisch geleide 
voertuigen (AGV). Zusterbedrijf Mabo 
Engineering & Automation is gespeciali-
seerd in het ontwikkelen en produceren 
van AGVs. Onder meer omdat auto-
matisatie noodzakelijk is om efficiënt te 
kunnen werken in België. Via laserge-
leiding, inductie of het gebruik van tape 
kan het voertuig zijn route volledig auto-
noom afleggen, zonder tussenkomst van 
een operator. “We hebben een eigen 
ingenieursteam in dienst dat de nodige 
software en hardware ontwikkelt. We 
kunnen een bestaand toestel, zoals een 
Combilift, ombouwen tot een AGV of 
we bouwen een machine volledig op 
maat van een specifiek project. Het soft-
warepakket voor de lasergeleiding is 
gebruiksvriendelijk en intuïtief. Moet het 
toestel bijvoorbeeld ineens rond een ma-
chine rijden, dan kan de klant het traject 
zelf gaan aanpassen in de software.” 
Een evolutie om in de gaten te houden.

Trendsetter
We vroegen Donald ten slotte nog naar 
trends in de keukensector. Donald merkt 
op dat Dovy na al die jaren wel ge-
zien mag worden als een trendsetter. 
In de toonzaal zijn soms al vooruitstre-
vende zaken te zien, die jaren nadien 
pas echt doorbreken. Anderzijds probe-
ren ze zich ook weer niet blind te staren 
op die trends. “Geen twee keukens zijn 
dezelfde en smaak is heel persoonlijk.” 
Wat wel opvalt is de tendens naar open 

“In 1980 heb ik samen met mijn vrouw het 
bedrijf opgericht. In een oude, gehuurde, 

vlasschuur maakten we de eerste Dovy keuken.”

Combilift zijlader © Mabo Lifting
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> Optie: akoestische uitvoering (AK+)

TronicTop 60
Het SLIMSTE ventilatierooster van Europa!

We inspire at www.duco.eu

Close Up news E1 107x152mm_NL+FR.indd   12 4/10/16   09:54

rekken en kasten. “Er is een duidelijke 
evolutie naar open ruimtes in de keuken. 
Wat in de keuken staat, mag tegenwoor-
dig gezien worden. Kookprogramma’s 
als Dagelijkse Kost hebben dat zeker in 
de hand gewerkt.” De keuken blijft voor-
lopig ook echt een leefruimte. Er wordt 
weliswaar minder gekookt, toch blijft een 
groot deel van het huishoudelijke leven 
zich in de keuken afspelen. “Als er dan 
in het weekend gekookt wordt, is het met-
een uitgebreid. Mensen maken er dan 
echt hun werk van en koken niet meer 
de traditionele aardappels met vlees en 
groenten.”

Keramiek in de lift
Ook naar materialen is er een verschui-
ving. “Er worden steeds vaker werkbla-
den in keramiek gevraagd. Natuursteen 
en composiet wat minder. Keramiek oogt 

strak en is vlekbestendig. Je kunt er bij-
voorbeeld mosterd op morsen zonder dat 
er beschadiging optreedt. Zelf ben ik er 
echter niet zo’n voorstander van, het kan 
afbrokkelen als je er stevig tegen botst. 
Om diezelfde reden kan je ook niet met 
onderbouw spoelbakken werken. Als je 
tijdens het afwassen tegen de keramiek 
stoot, krijg je soms beschadigingen. We 
zijn daar eerlijk in naar de klant toe en 
zullen altijd de voor- en nadelen van 
een keuze bespreken. Als een klant mij 
de vraag stelt, zal ik antwoorden dat ik 
voor composiet zou kiezen als ik voor 
mezelf een nieuwe keuken zou bouwen. 
Als je daarop rode wijn morst, kan je in-

derdaad vlekken krijgen, maar niet als je 
het snel opkuist. Hetzelfde geldt voor het 
neerzetten van een pot die net van het 
vuur komt. Je beseft zoiets toch snel en 
dan hef je die pot weer op. Meestal is er 
dan geen enkel probleem. Een keramiek 
werkblad zou je niet beschadigen met 
een hete pot, maar je moet wel opletten 
dat je werkblad niet springt. Keramiek is 
een harder materiaal met meer spanning. 
We maken wel heel regelmatig werkbla-
den in keramiek en hebben daarvoor 
twee waterjets in huis gehaald. Alleen 
zo kunnen we zo goed uitsnijden.”

Graag zwart
Nadat wit jarenlang de keukensector do-
mineerde, merkt Donald nu dat er steeds 
vaker voor zwart gekozen wordt. Zwart 
is stijlvol en heeft een luxueuze uitstra-
ling. Er zijn veel materialen in het zwart 

verkrijgbaar: zwart laminaat, zwarte 
hoogglanslak, zwart mat glas, zwart blin-
kend glas, … Gecombineerd met zwarte 
toestellen geeft het een keuken waar je 
niet naast kunt kijken. Is volledig zwart 
te donker, dan kan er gespeeld worden 
met lichtere kleuren op de muren of ac-
cessoires in fellere kleuren. Een combi-
natie met witte kasten of een werkblad 
in houtstructuur of lichtgrijze graniet kan 
ook heel mooi contrasteren. Na ruim 37 
jaar heeft Dovy de vinger nog altijd aan 
de pols en weet het bedrijf perfect in te 
schatten wat de Belg zoekt als het op 
keukens aankomt.

“Geen twee keukens zijn identiek, 
het machinepark is helemaal ingesteld 

op stuktal 1 productie.”


