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gepersonaliseerde ophangen maskeersystemen voor
EMPTMEYER U.T.S.
industriële coatings i Wout Van Mieghem
Sinds 1987 is het bedrijf Jürgen EMPTMEYER de referentie in ophang- en maskeerproducten voor industriële coatings. Onze klanten
worden begeleid vanaf een eerste kennismaking, design en ontwikkeling tot en met de levering van gepersonaliseerde producten.
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Benelux- en Franse klanten beter bij te staan.
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Zoals bij zoveel andere middelgrote bedrijven in Duitsland begon
ook onze geschiedenis in een kelder. Het eerste contact van Jürgen
Emptmeyer met de oppervlaktebehandelende industrie was toen
hij 19 jaar was en door zijn baas gevraagd werd om haken te buigen
voor massaproductie. En zo wordt een handmatige buigmachine in
de kelder van zijn huis het begin van de Emptmeyer geschiedenis.
Vandaag heeft Jürgen Emptmeyer meer dan 70 arbeidskrachten
en een brede Europese infrastructuur met vestigingen in België en
Zwitserland. Onze productiefaciliteiten zijn sterk gegroeid waardoor we in geautomatiseerde apparaten en machines hebben
geïnvesteerd zodat haken tot en met 30 mm diameter gebogen
worden. Omdat wij over een goed interne R&D team beschikken is
ongeveer 50% van onze verkoop gebaseerd op gepersonaliseerde
oplossingen voor ophang- en maskeerwerk. Onze standaard producten zijn beschikbaar binnen 24u in Duitsland en binnen de 48 u
in de rest van Europa. Met 1.100 palletplaatsen zijn we in staat om
een groot assortiment van haken, rekken, kleefbanden en silicone
afdekkingen op de markt te brengen, hetgeen in 2017 nog uitgebreid is met de opening van onze nieuwe opslagruimte van meer
dan 2500 palletplaatsen.
In Duitsland zijn wij marktleider. Persoonlijke klantenondersteuning
is zeer belangrijk en daarom hebben wij nu ook sterke voet aan de
grond gekregen in de Benelux en de rest van Europa. EMPTMEYER
beschikt over een internationaal team en bedient zijn klanten in
hun moedertaal. Doordat wij fabrikant zijn hebben wij een directe
aanpak en kunnen wij daarom een snelle ondersteuning, een uitgebreide productportefeuille en scherpe prijzen garanderen. Verder is
onze expertise in maatwerk een grote troef. We investeren tijd om
samen met onze klanten te komen tot de juiste oplossing. Dit biedt
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Momenteel wordt sterk geëxperimenteerd met 3D printen en zal
deze technologie intensief doorontwikkeld worden. Wanneer de
klant grotere series van steeds terugkerende afdekmateriaal nodig
heeft is het zeer interessant om voor een maatoplossing te gaan.
Vanaf enkele honderd euro’s
kan gepersonaliseerd maatwerk aangeboden worden.
Echter de kosten voor het
eindproduct variëren van
de grootte, het volume en
de vereiste kwaliteit.

