
BASCON CONSTRUCTIE
ALS STAAL MOOI MOET ZIJN



• BASCON CONSTRUCTIE is een Haags familiebedrijf. 
Opgericht in 2001 en inmiddels onder leiding van de 
tweede generatie gevestigd in Den Haag. 

• Wij werken voor particulieren, aannemers, 
architecten en beeldend kunstenaars.

• Ons team bestaat uit vakmannen met veel ervaring in 
het ontwerpen, technisch doorrekenen, maken en 
monteren van staalconstructies.

• We werken efficiënt, zijn flexibel en pas tevreden als 
u tevreden bent.

Over ons
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis 
lacinia. Ut fermentum a magna ut.

Wie zijn wij



Wat maakt BASCON
Wij denken mee vanaf ontwerp tot uitvoering.

• Staalconstructies

• Trappen

• Deuren en Puien

• Balkons en Hekken

• Stalen Meubels

• Plaatwerk

• Engineering



Staalconstructies
BASCON is gespecialiseerd in engineering, produceren, 
conserveren en monteren van staalconstructies.

Of het nu gaat om klein hulpstaal of om grote 
staalconstructies voor de bouw en industrie. Wij kunnen 
elk project voor u uitvoeren.
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Trappen
Uw trap mag gezien worden. Het is een 
karakteristiek onderdeel van menig interieur.

Er wordt gekeken naar het ontwerp en naar het 
gebruik van geschikte, mooie en originele 
materialen zodat er mooie resultaten behaald 
worden.
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Deuren en Puien
Een stalen deur van formaat, de ultieme lichtinval en dat 
geheel naar uw persoonlijke wens. BASCON stalen 
deuren met glas, creëren een unieke ambiance en een 
fortuinlijk gevoel van ruimte in ieder interieur. De stalen 
binnendeuren worden toegepast in zowel woningen als 
zakelijke projecten.
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Balkons en Hekken
Ons assortiment biedt een uitgebreid aantal 
balkonsystemen naar uw wensen. Uiteraard voldoen onze 
balkonsystemen aan alle veiligheidseisen en het 
Bouwbesluit. BASCON biedt een totaaloplossing van 
ontwerp tot realisatie.
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Stalen Meubels
Bij ons kunt u uw nieuwe stalen meubels zoals stoere 
industriële tafels, kasten, kroonluchters en diverse 
andere producten op maat laten maken.

U kunt kiezen uit warm of koud gewalste Staal, 
Aluminium, Corten en RVS.

Lasnaden in het zicht of juist glad af te werken geheel 
onbehandeld of juist gecoat naar een kleur naar wens.
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Plaatwerk
Wij produceren 2D en 3D plaatwerkproducten 
uit Staal, RVS en Aluminium. Onze snijmachines, 
kantbanken en walsen zijn geschikt voor het 
vervaardigen van producten tot 3000mm in 
diktes van 1 tot 20mm.
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Wij gaan graag met u om de tafel zodat we alle 
wensen en ideeën kunnen uittekenen en visualiseren 

in 3D. Vervolgens wordt de situatie ingemeten, komen 
er werktekeningen en wordt uw product gerealiseerd.
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Engineering



Your steel is our business

In 6 heldere stappen
We maken het u heel gemakkelijk. BASCON regelt alles van begin tot het einde echter u heeft zelf de regie. U bepaalt wat en 

wanneer iets gebeuren moet. Ons werk is pas klaar als u tevreden bent.

STAP 1
Wensen bespreken
Bent u op zoek naar een van onze diensten? Deel uw ontwerp/idee/wens 
met ons. U kunt ook een foto als voorbeeld versturen. 

STAP 2
Vrijblijvende offerte
Wij maken aan de hand van uw wens een vrijblijvende offerte. U kunt onze 
werkplaats op afspraak bezichtigen om uw wens verder uit te detailleren 
en onze productie proces te zien. 

STAP 3
Meten is weten
De exacte maten van de producten kunnen wij voor u opmeten op locatie. 
Dat doen we heel nauwkeurig. Uiteraard kunt u de maten ook zelf 
opnemen.

STAP 4
Duidelijkheid
Zijn de maten ingemeten? Dan ontvangt u van ons een overzichtstekening 
van uw product ter goedkeuring.

STAP 5
De echte productie
Na goedkeuring van de overzichtstekening starten wij met de productie 
van uw product.

STAP 6
Montage op locatie
Ook de montage op locatie verzorgen we graag. Onze monteurs gaan voor 
perfectie. U heeft er geen enkel omkijken naar en het is handig voor de 
garantie. Daarbij komt dat we net zo benieuwd zijn naar het eindresultaat 
als u.



Info     

Atilla Basturk

070 750 47 30

info@basconstructie.nl

www.basconstructie.nl

Openingstijden:
Ma t/m vr 08:00 - 17:00

2521AZ Den Haag

Fruitweg 240

BASCON Constructie


