
Patricia Van de Keere, Pascal Storm en Luc Martens in de mooie showroom van Livo Binnendeuren 
Maldegem.(foto: ©MW)

Maldegem: het loopt “Storm” bij “Livo”… 

Een verhaal van passie voor binnendeuren

Metalen deur    Design deur

LIVO MALDEGEM: Koningin Astridlaan 17a, Maldegem,
T: 050 71 63 41, E: maldegem@livo.be, W: www.livo.be
Openingsuren: ma - vr: 10 tot 12u: en 13u tot 18u,
za: 10u tot 17u, Opendeurweek van 11 juni tot 18 juni,
uitzonderlijk open op zondag 12 juni.

LIVO DENDERMONDE: Hoekstraat 41, Dendermonde,
T: 052 43 29 10, E: info@livo.be
Openingsuren: ma- vr: 8u tot 18u, za: 10 tot 17u.
Uitzonderlijk open op zo 12 juni

Livo Dendermonde
Hoekstraat 41
9200 Dendermonde
052 43 29 10 | info@livo.be
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Na 27 jaar wordt de bekende Maldegemse zaak van 
“Pascal Storm” verder gezet door “Livo Binnendeuren”, 
de grote Dendermondse fabrikant, die in Maldegem al 
die jaren de huisleverancier was. 
Pascal (52) en zijn echtgenote Patricia (50) blijven even-
wel nog verder aanwezig  in de toonzaal. 
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“Bij Livo zijn we heel blij met de-
ze ontwikkeling”, zegt verkoop 
verantwoordelijke Luc Martens 
(52). “Dit is voor ons inderdaad 
de perfecte tussenstap voor een 
bijkomende uitvalsbasis.”
Voorlopig blijft Maldegem het 
enige externe verkooppunt bui-
ten het bedrijf.

Win-win compromis

Bijna 30 jaar lang stonden Pas-
cal Storm en echtgenote Patri-
cia Van de Keere met veel pas-
sie aan het roer van hun mooie, 
destijds van nul begonnen spe-
ciaalzaak in binnendeuren.
Pascal, van opleiding schrijn-
werker, zorgde al die tijd voor 
de plaatsing. Patricia stond in 
de verkoopzaal en regelde fac-
turatie en boekhouding.  Maar 
op iets langere termijn in de toe-
komst bleek geen opvolging 
aanwezig en dus keek het echt-
paar uit naar een passende op-
lossing waarin zijzelf ook nog 
een paar jaar zouden kunnen 
meedraaien. 
Leverancier Livo werd gepolst. 
Bleek dat er vrij snel een com-
promis uit de bus mogelijk was 
dat voor beide partijen in een 
perfecte win-win situatie kon re-
sulteren. 
Het uithangbord met de naam 
“Pascal Storm Binnendeuren” 
aan de voet van de brug aan de 

Brielstraat veranderde van dat 
ogenblik af in “Livo Binnendeu-
ren”.

Passie voor  
binnendeuren

Livo is een fabrikant van (alléén) 
binnendeuren, gevestigd in Ou-
degem bij Dendermonde. Dit 
ultramodern familiebedrijf fa-
briceert dagelijks in eigen huis 
meer dan 13 verschillende soor-
ten binnendeuren (* zie verder) 
met 35 medewerkers en per-
manent 200 afgewerkte exem-
plaren in stock. Aan keuze geen 
gebrek. 
Met ruim 25 jaar ervaring is Li-
vo een klassespeler op vlak van 
zowel productie als eigen plaat-
singsdienst. Het bedrijf beschikt 
over geautomatiseerde machi-
nes en een ultramoderne lak-
straat. Alle deuren worden op 
maat gemaakt.
Begrijpelijk dat een en ander 
van deze dynamiek nu afstraalt 
in de toonzaal te Maldegem…!
“Voor onze klanten verandert 
er eigenlijk niet zoveel, behal-
ve de rechtstreekse toegang tot 
een onbeperkte keuze tussen 
200 binnendeuren in onze Mal-
degemse toonzaal”, legt Pascal 
Storm uit. 
Taptoe: Die weldaad aan keu-
ze komt niet zomaar uit de lucht 
gevallen? 

Pascal Storm: “Klopt ! Livo Bin-
nendeuren was meer dan 27 jaar 
een trouwe en onberispelijke le-
verancier bij ons. Voor ons is dit 
gewoonweg prachtig om samen 
met zo’n partner deze overname 
te hebben kunnen uitwerken.”

Volautomatische 
productie

Livo Binnendeuren is nog een 
echt Vlaams bedrijf met produc-
tie in eigen hand. “Onze deuren 
zijn stuk voor stuk staaltjes van 
vakmanschap”, valt verantwoor-
delijke verkoop Luc Martens bij. 
“Door gebruik te maken van 
heel moderne computergestuur-

de machines kunnen we kort op 
de bal spelen en zijn we in staat 
snel kwalitatieve binnendeu-
ren te produceren met de focus 
van het procedé op milieuvrien-
delijke lakken en zonder orga-
nische oplosmiddelen. Dankzij 
ons hoogtechnologisch machi-
nepark zijn we in België een ab-
solute trendsetter. In ons vol-
automatisch computergestuurd 
magazijn hebben we perma-
nent liefst 4.000 half afgewerkte 
deurpanelen in stock.” 

Maatwerk  
van topkwaliteit

“Bij ons kan elke deur op maat 
gemaakt worden”, gaat Luc 
Martens verder. “De afmetin-
gen van elke deuropening wor-
den immers afzonderlijk opge-
meten en indien gewenst zorgen 
we met onze eigen ploegen voor 
het plaatsen of afhangen van de 
binnendeuren.” 

Van cottage  
tot ultramodern

Het gamma van Livo Binnen-
deuren is indrukwekkend. Zo-
wel voor nieuwbouw als voor 
renovaties vind je in deze zaak 
een uniek en uitgebreid assor-
timent (*) deuren in alle prijs-
klassen. Degelijke basisdeu-
ren voor starterswoningen, op 
maat afgewerkte gelakte of ge-
fineerde designdeuren, budget-
vriendelijke projectdeuren, re-
trodeuren, blokdeuren (kader
en deur worden in het vlak van

de muur geplaatst), schuifdeu-
ren, pivoterende deuren (zonder 
scharnieren, draaien in beide 
richtingen), op maat vervaardig-
de stalen deuren, inbraakweren-
de deuren, glazen deuren… 
“Wat betreft glasdeuren zijn er 
verschillende mogelijkheden”, 
zegt Luc Martens. “Enerzijds 
heb je de volledig glazen deu-

ren, die geplaatst worden in een 
uitgeplakte muur of in een hou-
ten kozijn, en anderzijds heb je 
veel houten deuren met glas in 
verwerkt. Onze deuren met glas 
in lood of met kunstglas zijn wer-
kelijk pareltjes. Naast de lakdeu-
ren (design of retro deuren) blij-
ven onze eiken binnendeuren 
heel geliefd. Momenteel mer-
ken we dat de vraag naar deu-
ren met blok kader en pivoteren-
de deuren sterk toeneemt.”

Opendeurweek met 
speciale promoties

Van zaterdag 11 juni tot en met 
zaterdag 18 juni worden bij Li-
vo de deuren in Maldegem en 
Oudegem wijd open gezet. Hét 
moment bij uitstek om kennis te 
maken met deze vooruitstreven-
de binnendeurproducent. 
Luc Martens: “Er lopen die 
week tal van interessante acties. 
Bovendien krijgen de mensen in 
onze mooie showrooms in Mal-
degem (300 m2) en Oudegem 
(700m2) meteen een idee van 
hoe de deuren er bij hen thuis 
zouden uitzien. Al onze binnen-
deuren zijn immers te bezichti-
gen in netjes uitgewerkte interi-
eurwanden.”
Zie de advertentie onderaan.

(Michel Wijne / Piet De Baets)




