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BAKKERIJ.COVEKA.NL
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AANGENAAM
Coveka - Bakkerijtechniek is een business divisie van rvs-fabrikant COVEKA
BV. Dit specialistiche bedrijfsonderdeel houdt zich dagelijks bezig met de
productie van hoogwaardige rvs-producten voor de bakkerijsector. Deze rvsproducten zijn stuk voor stuk terug te vinden in de directe werkomgeving
van de moderne bakker. Denk bijvoorbeeld aan ovenwagens, werkbanken
en op-maat-gemaakte bakplaten. Maar denk ook aan interieur en winkelpresentatie.

HISTORIE
Coveka - Bakkerijtechniek is het oudste bedrijfsonderdeel van COVEKA BV.
Het werd opgericht in de jaren ‘30 van de vorige eeuw en vormde tot de
eeuwisseling zelfs de enige activiteit van de Kamper firma. Pas na de eeuwisseling toen het bedrijf transformeerde naar de rechtvorm ‘BV’ werden de
divisies Grootkeukentechniek en Constructietechniek aan de portefeuilles
toegevoegd.
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DIVERS AANBOD

“Geen gelikte
verkopers, maar
doeners.
Producten die men
levert zijn degelijk
en precies volgens
tekening.”

Iedere bakkerij is anders. De ene bakkerij wil topkwaliteit maatwerk. De ander wil liever een degelijk
standaardproduct. Bij Coveka - Bakkerijtechniek
spelen wij daar handig op in door beide soorten producten aan te bieden. Maatwerk voor de veeleisende
bakker en standaardwerk voor degene die een de-

BAKKERIJ SCHAAP

gelijk product wil tegen een scherpe prijs.

EMMELOORD

ONZE DIENSTEN
WIJ LEVEREN 2 SOORTEN DIENSTEN

MAATWERK

STANDAARDWERK

De complete werkomgeving
van de bakkerij kan door ons
op maat worden geproduceerd.
Daarbij maken wij gebruik van
hoogwaardig rvs, maar ook van
andere materialen als Volkern®,
Trespa®, hout en glas. Voor een
sfeervolle inrichting van een
bakkerijwinkel kunnen wij
bijvoorbeeld producten maken
die zijn afgewerkt met
ambachtelijkhout of strak
Volkern®.

Wij leveren diverse wagens,
werkbanken, kasten en stellages
in veelgebruikte afmetingen. De
productiekosten zijn hierdoor
lager dan wanneer een product
volledig naar wens van de klant
op maat wordt geproduceerd.
Hierdoor bent u als klant
verzekerd van een goed product uit eigen fabriek tegen een
scherpere prijs.

ONZE PRODUCTEN
- Platenwagens

- Tapijtwagens

- (Lade)Kasten

- Bussenlorrie’s

- Broodwagens

- Stellages/Rekken

- Opbergwagens

- Decowagens

- Bakken

- Rijskastwagens

- Grondstofwagens

- Vitrines

- Brood-show-wagens

- Plateauwagens

- Toonbanken

- Ovenwagens

- Werkbanken

- Kassa-elementen
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ONZE PRODUCTEN
EEN GREEP UIT ONS AANBOD

DECOWAGENS

PLATENWAGENS

KASTEN

OPBERGWAGENS

WERKBANKEN

TOEBEHOREN

Kijk voor meer producten in onze webshop

SHOP.COVEKA.NL
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MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op met onze sales-afdeling en vraag vrijblijvend om
een adviesgesprek met onze accountmanager.
Jan Jansen
Accountmanager
06 533 399 93
janjansen@coveka.nl

COVEKA B.V.
Carlsonstraat 3a
8263 CA Kampen
T +31 (0)38 331 36 85
F +31 (0)38 331 13 56
info@coveka.nl
www.coveka.nl
KvK-nr: 05079174

