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Belangrijke ontwikkeling in de  
poederlakwereld: 
Van Gils Group en Laramno sluiten strategische alliantie 

Met de aankoop van twee  

bedrijfspanden in het Hoogveld te 

Dendermonde sluit de Van Gils Group 

een strategische alliantie met de 

-

kerij Laramno uit Sint-Niklaas. 

In deze bijzonder uitdagende tijden voor 

alle ondernemers zijn we blij met goed 

nieuws te kunnen uitpakken. Van Gils 

Group heeft de voormalige Columbus 

Steel site, van maar liefst 1.8 hectare, in 

Het Hoogveld te Dendermonde aange-

kocht als volgende stap in haar expansie-

strategie. Ook Laramno nv uit Sint-Niklaas 

zal zich daar komen vestigen. 

PARTNERSHIP MET  
LARAMNO NV

“Onze groep bestaat momenteel uit 7 

vestigingen en beschikt over 12 poeder-

Bestuurder van de Van Gils Group. “We 

zijn als groep echter gespecialiseerd in het 

behandelen van staal. Enkel onze vestiging 

in Turnhout is een aluminium coatingplant. 

Een alliantie met Laramno biedt voor onze 

groep dan ook geweldige perspectieven. 

Dit niet alleen omdat Laramno ondertus-

sen een erg gezonde en groeiende onder-

neming geworden is, maar ook haar geo-

EEN UNIEKE COMBINATIE 
IN BENELUX

“We starten zeer binnenkort met de 

bouw van een nieuwe aluminium lakstraat 

in Dendermonde zodat we daarna onze 

huidige locatie in Sint-Niklaas voor Den-

-

meeren, Afgevaardigd Bestuurder van La-

ramno nv, aan.

Metallics Van Cauteren, de staallakkerij van 

Van Gils Group in Zele, zal het andere 

gebouw in het Hoogveld gaan betrekken. 

Hierdoor kan de klant dan voor zowel 

de coating van staal als van aluminium op 

één locatie terecht. Bovendien beschikken 

Laramno en Van Cauteren respectievelijk 

over het Qualicoat Seaside en het Qualis-

beide bedrijven voorop. 

ERVARING EN EXPERTISE

Laramno staat al jaren bekend voor het 

poederlakken (of -coaten) van aluminium, 

en kan uitpakken met een ruime ervaring 

en expertise, en een uitgebreid aanbod 

uitgebreid dat steeds op maat aangepast 

kan worden.

Het partnership vormt dus een unieke 

combinatie in Benelux waar zowel staal, 

verzinkt staal en aluminium kan behan-

deld worden volgens qualicoat en qualis-

teelcoat. De twee bedrijven blijven ope-

reren als aparte entiteiten en het huidig 

management blijft op post. 

Van Gils Group
Joep Van Gilsi

Qualisteelcoat heeft ge-

investeerd in een online  

databank. Vanaf heden 

vindt u alle recentste  

informatie over de licen-

tiehouders (Licenced coa-

ters) en hun goedgekeurd 

coatingsysteem alsook 

alle goedgekeurde poe-

ders (coating systems) in 

realtime op de website 

www.qualisteelcoat.net.


