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Manager Benelux bij Axalta 
2020 was een bewogen jaar. Die 

woorden hebben we al vaak te 

horen gekregen in het nieuws, 

gelezen in de krant en op sociale 

media. Voor onze powder coatings 

organisatie in de BeNeLux was 

dit niet anders. Economieën staan 

onder druk, toekomstige business 

is voor niemand nog een absolute 

zekerheid. Ook Axalta heeft een 

aantal herstructureringen doorge-

-

cieel gezond toekomstperspectief 

voor ogen te houden. In het kader 

van deze herstructurering hebben 

wij, na 34 jaar, afscheid genomen 

van Frank De Cock. Hij mag terugkijken 

op een mooie carrière waarin hij met zijn 

team veel successen mocht vieren. 

Sinds december 2020 nam Valérie Vanhees 

de fakkel als Sales Manager BeNeLux over.

Tesamen met het 11-koppige team zal 

zij instaan voor de kwaliteit en stabiliteit 

waarvoor Axalta gekend is. Ze kan inmid-

dels terugblikken op een loopbaan van 

bijna 15 jaar in de poedercoating-industrie, 

begonnen bij DuPont de Nemours 

en verder lopend bij Axalta. 

Als sales engineer, key account 

manager en architecture colour 

expert heeft ze een rijke ervaring, 

kennis en netwerk opgebouwd in 

de wondere wereld van de poe-

dercoatings. 

‘Wij werken allemaal samen als 

partners in een proces om de 

mooiste resultaten neer te zetten.  

Door volharding, toewijding, cha-

risma en een pragmatische aanpak 

ben ik ervan overtuigd dat wij, tesa-

men met onze klanten grootse din-

gen kunnen verwezenlijken’ aldus Valérie.

“To be successful, you have to have your 

heart in your business, and your business 

in your heart.”

Axalta Coating Systems 
Belgium Bvbai

Duthoo, reeds jaren actief in de ontwikke-

ling en (re)productie van kleuren in nat-

verder aan haar ambitieus groeiverhaal. 

De nieuwe vestiging zal naast moderne 

kantoren onderdak  bieden aan een ruime 

productie- en voorraadhal die voorzien 

zijn van de meest geavanceerde machines. 

Daarnaast is er een state-of-the-art labo-

ratorium voor kleur- en productontwik-

keling alsook een inspirerende belevings-

ruimte.

De nieuwe faciliteiten moeten de sterke 

groei van de activiteiten verder onder-

steunen. Enerzijds realiseert Duthoo deze 

groei op de internationale markt van her-

stel- en onderhoudsproducten voor ge-

lakte producten in aluminium en PVC.  De 

database van meer dan 20.000 - in natlak 

gereproduceerde - poederlakkleuren. Een 

gloednieuwe webshop maakt het mogelijk 

om het productengamma in alle mogelijke 

kleuren in enkele clicks te bestellen onder 

het motto: vóór 12u besteld, morgen bij 

dé aanbieder van totaaloplossingen voor 

hoogwaardige natlaktoepassingen in de ar-

chitecturale markt van zowel  aluminium, 

PVC  als hout.

Vanaf 04/01/2021 is het team van  

Duthoo met haar Colorful Coating  

Solutions te vinden op het nieuwe adres: 

Pluim 1, B-8550 Zwevegem.

Duthoo is verhuisd Duthoo
Christophe Warlopi

Valerie Vanhees


