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Over ons

Vergokan produceert en verkoopt 
metalen kabeldraagsystemen.

De firma heeft drie productie-
vestigingen in België en één in Rusland 
en exporteert zijn producten naar 
West- en Oost-Europa, het Midden-
Oosten, Rusland, Afrika, Zuid-Amerika 
en Oceanië.

De kabeldraagsystemen vinden hun 
toepassing in kantoorgebouwen, 
industrie, tunnels, ziekenhuizen, 
shoppingcentra, sportstadia, stations, 
...

Langdurige partnerships
Sinds zijn oprichtingsjaar (1982) hecht 
Vergokan waarde aan het opbouwen van 
langdurige partnerships waarbij aan elke 
klant persoonlijke en professionele service 
geboden wordt.

Uitgebreid gamma
Door de jaren heen is het productgamma 
uitgegroeid tot maar liefst 6.000 
artikelen. Tot het assortiment behoren 
kabelgoten, draadgoten, kabelladders, 
vloergootsystemen, industriële vloerkanalen 
en alle daarbij horende montagesystemen.

Enthousiast team    
Een enthousiast team van gekwalificeerde, 
goed opgeleide en gemotiveerde 
medewerkers staat dagelijks klaar om de 
vele uitdagingen binnen onze industrie met 
vertrouwen en ervaring aan te gaan.

Bedrijfsprofiel

Oppervlaktebehandelingen
 
Vergo Galva is gespecialiseerd in de thermische 
verzinking van staalconstructies. Deze techniek 
zorgt ervoor dat het staal veel langer bestand 
is tegen corrosie.

Vergo Coating biedt verschillende technieken 
aan voor de bescherming van metaal. Naast 
zandstralen en metalliseren, is het bedrijf vooral 
gespecialiseerd in poedercoaten. Hierbij wordt  
een egale en stootvaste laklaag aangebracht.

Bedrijfsprofiel

... IN KABELDRAAGSYSTEMEN

 
Maatwerk 
Komt u met de standaardproducten niet 
verder? Vergokan biedt op eenvoudig 
verzoek van de klant maatwerk aan. 
Door onze eigen productie kunnen wij dit 
realiseren in korte levertijden.

UW WERELDWIJDE SPECIALIST ...
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Deel van Atkore group 
Sinds oktober 2018 maakt Vergokan deel uit van Atkore International 
Group Inc. Atkore International is een Amerikaans beursgenoteerd 
bedrijf en heeft met de overname van Vergokan een eerste stap 
gezet op het  Europese vasteland. Atkore heeft een uitgebreid gamma 
van elektrische producten, voornamelijk voor de utiliteitsbouw- en 
renovatiemarkten en van Mechanische Producten & Oplossingen 
voor de bouw- en industriële markten.

Het bedrijf produceert een breed scala aan end-to-
end geïntegreerde producten en oplossingen die 
essentieel zijn voor de activiteiten van zijn klanten 
en heeft wereldwijd ongeveer 3.900 mensen bij 
66 productie- en distributievestigingen in dienst. 
Atkore heeft zijn hoofdkantoor in Harvey, Illinois. 

Dankzij de diverse kwaliteitsmerken 
– waaronder Unistrut en Flexicon - 
die Atkore in zijn portefeuille heeft, 
kan Vergokan zijn  klanten een 
totaaloplossing aanbieden.



Allied Tube
& Conduit

Allied Tube
& Conduit

4 5atkore.com/vergokan atkore.com/vergokan

Alle kabelgootsystemen en kabelladders

Vloergootsystemen en vloerdozen

UNISTRUT metalen profielen

Modulaire montagesystemen

Functiebehoud, inox

Klikbare kabelgoten KBSCL en KGCL

• Snelle montage zonder gereedschap, bouten of moeren

• Ook beschikbaar in zink-magnesium

STANDAARD- OF MAATOPLOSSINGEN EEN COMPLEET GAMMA

Bedrijfsprofiel Bedrijfsprofiel

38,5 jaar ervaring in kabeldraagsystemen

Producten van hoge kwaliteit

Voortdurende productverbetering en innovatie

Uitstekende service en advies van een gemotiveerd team
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Vergokan NV
Meersbloem-Melden 16
B -9700 Oudenaarde

+32 (0) 55 318 335

VergokanSales@atkore.com  - VergokanExport@atkore.com 
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