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Zoveel mensen, zoveel wensen. Om maximaal van jouw eigen thuisbowling 
of -gym te genieten, moet alles kloppen. Wat dacht je van banen die qua 
look-and-feel bij de rest van je interieurstijl passen? Of zijn het vooral de 
kinderen en hun vriendjes die zich uitleven op de bowlingbaan? Vergroot 
hun plezier met lichte pins of ballen, of een hekje langs de goot! Ook als je 
van een goede workout wil genieten, zijn de op maat afgestemde fitness-
toestellen geen overbodige luxe. Van fitnesszitjes tot de metalen waarmee 
het toestel wordt afgewerkt. Alle aspecten van een bowlingbaan of 
een  fitnesstoestel zijn aan te passen. Voor kleine ruimtes van 20 vierkante 
meter tot ruimtes van 40 vierkante meter of zelfs nog groter: voor alles 
 bestaat er een oplossing. Niets is te veel gevraagd om de klant tevreden te 
stellen. Voor Valcke Group is elk project een strike!

Als je de kantoren van Valcke Group binnengaat word je meteen begroet 
door een prachtige showroom. Hier kun je meteen ervaren welke apparaten 
jou een energyboost geven en op welke bowlingbaan jij helemaal uit de 
bol gaat. Naast het kantoor van Valcke Group vind je Kentucky Bowling, het 
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 bowlingcenter waar alles ooit is gestart voor het West-Vlaamse 
bedrijf. Nieuwsgierig geworden naar wat Valcke Group voor 
jou kan betekenen? De contactgegevens vind je hieronder. 
Kom je binnenkort ook eens mee sporten of bowlen?

Valcke Group
BOWLING ÉN GYM? GEWOON THUIS! 
Bowlen en gymen kun je natuurlijk in een center doen, maar ook gewoon thuis. Dankzij Valcke Group! “Inspired by 
Excellence”, dát is de slogan van Valcke Group. Een slogan waarnaar het bedrijf uit Wevelgem handelt, want bij 
het installeren van een bowlingbaan of een fitnesscentrum horen de nodige expertise én de beste producten. 
De bowlingdivise werkt daarom al sinds 1992 samen met het Amerikaanse topmerk Brunswick Bowling en de 
fitnessdivisie werkt  samen met Life Fitness, een trendsetter in de fitnessindustrie.


