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THEMA

ESTEE breidt uit richting Duitsland, 
dankzij innovaties én een nieuw  
gebouw
ESTEE Coating Solutions, specialist in 

poederlakinstallaties en -apparatuur, viert 

dit jaar zijn 30ste verjaardag. Traditioneel 

is ESTEE voornamelijk in de BENELUX 

en Frankrijk actief, maar sinds kort instal-

leert het bedrijf ook poederlakinstallaties 

in de Duitse markt. Zo heeft het bedrijf 

recent een volautomatische poederlaklijn 

verkocht bij de start-up NanoCoat GmbH 

in Lüdingshausen, nabij Dortmund. Bijko-

mend werden dit jaar 4 nieuwe contracten 

afgesloten met Duitse verdelers van poe-

derlakapparatuur, die zich geëngageerd 

worden.

 

ESTEE focust zich de laatste jaren sterk 

op innovatie en het verminderen van de 

energieconsumptie van haar poederlaklij-

nen door middel van smart lay-outing, ge-

bruik van duurzame materialen, elimineren 

van warmteverliezen en hergebruik van 

energie. De overblijvende energie wordt 

voorzien door een hybride systeem, waar-

bij modulair overgeschakeld kan worden 

tussen 100% elektrische stroom en 100% 

gas. Dit topic is momenteel erg ‘hot’ in gans 

Europa, maar des te meer op de Duitse 

markt waar een gastekort volgende winter 

zeer reëel dreigt te worden.

Daarnaast is ook ESTEE’s voorbehande-

lingstunnel uit polypropyleen uniek voor 

de Duitse markt (die voornamelijk focust 

op inox). De chemische inertie, de lage 

thermische conductiviteit en de geringe 

oppervlaktespanning van polypropyleen, 

van energieverbruik, chemicaliën en water. 

“Aangezien polypropyleen alleen maar voor-

delen biedt, is het onze nieuwe standaard 

geworden in voorbehandeling”, zegt Tim 

Florizoone (CEO ESTEE Coating Solutions), 

“we kunnen de voordelen recent ook on-

derbouwen met data uit ons automatisatie-

platform. Dit overtuigt onze klanten des te 

meer.”

 

ESTEE’s nieuwe automatisatieplatform, de 

UNI-CoaterTM zet nieuwe standaarden in 

procescontrole van een poederlakinstalla-

tie. Het geeft klanten de volledige transpa-

totale kost van hun poederlaklijn. Dit ook 

vanop afstand, dankzij het UNI-CoaterTM 

IoT platform. “Onze klanten geven ons elke 

dag nieuwe ideeën, die we implementeren in 

de nieuwe versies van onze software. Recent 

lanceerden we nog een nieuwe optie waarbij 

de klant poederlak-instructies kan koppelen 

aan een ingescand product. Op die manier 

krijgt de operator alle nodige informatie op 

het scherm in de cabine. Dit is een groot 

voordeel in tijden waarin veel tijdelijke ar-

beidskrachten worden ingezet.”

 

ESTEE Coating Solutions verhuisde recent 

naar een nieuw gebouw, gelegen aan de 

E17, afrit Waregem. De nieuwe, grotere 

locatie is voorzien van 2 verdiepingen met 

lichtrijke kantoren en een groot magazijn. 

Het bedrijf is alvast klaar om de volgende 

30 jaar aan te vatten!
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