Veelzijdige werkbank

Page 1 of 2

zoeken...

HOME

ACTUEEL

PRODUCTNIEUWS

THEMA

MACHINE VERGELIJKING

AGENDA

Veelzijdige werkbank
’S GRAVENLAND - De Walko is een in Nederland ontwikkelde werkbank die
geschikt is voor de veelzijdige vakman en de betere doe-het-zelver. De Walko
doet het niet alleen goed in Nederland, maar ook in de VS en sinds kort ook in
Canada krijgt het product steeds meer voet aan de grond.
De Walko is een multifunctioneel en verplaatsbaar werkbanksysteem waarmee
de echte doe-het-zelver bij iedere klus uitstekend uit de voeten kan. Omdat de
werkbladen in de schraagstand op elk niveau kunnen worden vastgezet, levert
de Walko altijd precies de juiste werkhoogte. En helemaal uitgeklapt is de Walko een raamwerk waarmee
plat op de grond eenvoudig grote platen kunnen worden gezaagd. Het raamwerk kan ook rechtop tegen
een muur worden geplaatst en op die manier is de Walko de ideale werkbank in kleinere ruimtes. Met
werkbladen die op iedere gewenste hoogte kunnen worden geplaatst.

Productnieuws Headlines
Fastfixx: isoleren en afwerken in één
Innovatieve momentschroefgereedschappen
RotoZip brengt krachtige accuspiraalzaag
ModiWood PEFC-gecertificeerd
Dieper zagen met nieuwe cirkelzagen
Bramer Houtbewerkingsmachines introduceert
twee noviteiten

De Walko is een alleskunner. Het werkbanksysteem is geschikt om groot plaatmateriaal te zagen, maar
met hetzelfde gemak zaag je er een ronde pijp mee af of klem je je werkstuk muurvast. Dat kan vlak,
maar ook onder een hoek van vijftien graden. De huidige gebruikers zijn erg enthousiast over de
veelzijdigheid van het werkbanksysteem. Ook de robuustheid en het feit dat de Walko bij iedere klus
stevig op z’n plek blijft staan, worden geprezen.

De Walko is een Nederlands product dat is bedacht en ontwikkeld door Bart Groot uit ’s-Graveland.
Tijdens de renovatie van zijn eigen huis stelde hij vast dat er eigenlijk geen goede werkbank op de markt
is. Hij wilde een stabiele werktafel die eenvoudig verplaatsbaar was en ook goed bruikbaar in kleinere
ruimtes. Die was er nog niet en daarom bedacht hij in 2005 de Walko. Ondertussen zijn er alleen in
Nederland al meer dan 1.500 Walko’s verkocht. De Walko is ook in de VS en Canada verkrijgbaar. Later
dit jaar volgen Engeland, Duitsland en Scandinavië.
Walko vindt de mening en ervaringen van gebruikers erg belangrijk. Daarom is eind 2008 is een nieuwe
versie van de Walko op de markt gebracht. Alle innovaties zijn in overleg met bestaande gebruikers
doorgevoerd. De nieuwe Walko is door het gebruik van aluminium een stuk lichter geworden, maar
tegelijkertijd ook heel sterk. En de grote werkbladen zijn niet langer van MDF, maar van bamboe.
Daarmee is de Walko nóg beter bestand tegen regen. Verder maken de vernieuwde scharnieren de
bediening nog eenvoudiger. De Walko is verkrijgbaar bij de betere vakhandel en ook te bestellen via de
Walko-website.
Nadere informatie:
Walko Tools
Telefoon: 035 – 6550191
www.walko.nl
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