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THEMATRAITEMENT DE SURFACE AU TEMPS DU CORONAVIRUS

ST Powder Coatings ondersteunt 

dachten we toen nog. Maar toen Bergamo 

de haard van Europa werd, kwam Co-

vid-19 wel heel erg dichtbij. Nog voor het 

virus ons hier in België trof, werden we er 

mee geconfronteerd door de situatie bij 

één van onze leveranciers. De belang-

rijkste productiefaciliteit van ST Powder 

Coatings bevindt zich namelijk in Montec-

chio Maggiore, net buiten Lombardije - de 

eerst en ergst getroffen regio van Italië. 

Het werd een test in stressbestendigheid 

chain in stand houden. 

TROTS OP ST

Toen we het nieuws vernamen, hebben 

we meteen gereageerd op de situatie 

door de eigen stock van de belangrijkste 

poeders te verhogen, maar tot onze ver-

bazing is ST er in geslaagd om de produc-

tie in grote mate verder te zetten en zijn 

ook de leveringen binnen de gebruikelijke 

termijn doorgegaan. Bovendien heeft ST 

actief bijgedragen aan de gezondheidszorg. 

We willen deze kans dan ook graag benut-

ten om onze bewondering te uiten voor 

onze leverancier.

STRATEGISCHE ROL 

in de eerste plaats aan iedereen actief in 

de gezondheidssector, voedingssector en 

transport. Maar er is ook een groot aantal 

andere bedrijven die dankzij het verder-

zetten van hun activiteiten direct of indi-

rect hebben bijgedragen aan de bestrijding 

van het virus. ST Powder Coatings heeft 

de ‘emergency supply chain’ ondersteund, 

door het snel leveren van poederlak voor 

de productie van medische apparatuur en 

toebehoren. Enkele van de afnemers wa-

ren producenten van ziekenhuisbedden, 

rolstoelen, beademingsapparaten, ont-

smettingsgel dispensers,… Er werd een ad 

hoc procedure opgesteld voor het priori-

tair leveren aan klanten met een connectie 

met de gezondheidszorg. Dankzij  enkele 

aanpassingen in de productieplanning kon 

de levertermijn van deze essentiële poe-

ders ingekort worden.  CEO Marco Za-

dra licht toe: “ Wat we hebben kunnen 

bereiken in deze periode, heeft een hele 

grote waarde voor de ST Powder Coa-

tings groep. Aan de ene kant is de stra-

tegische rol van ons bedrijf herkend door 

de overheid die ons toeliet om open te 

blijven, aan de andere kant zijn we er in 

geslaagd om ons intern snel aan te passen 

aan deze moeilijke situatie en oplossingen 

VEILIG VERDER WERKEN

ST heeft op korte termijn voldaan aan alle 

veiligheidsmaatregelen om de medewer-

kers te beschermen. Zo konden ze, zelfs 

in de meest intense fase van de ‘lockdown’, 

operationeel blijven. De CEO concludeert: 

“Het succesvol verderzetten van onze ac-

tiviteiten is het resultaat van de stabiele 

bedrijf en de hoge competentiegraad en 

toewijding van onze medewerkers. Dank-

zij hen kunnen we onze klanten zelfs in 

deze noodsituatie een goede service bie-

de toekomst dit gamma van poeders met 

een meerwaarde voor de sector, zoals de 

antibacteriële coatings, verder te onder-

zoeken en uit te bouwen.

Wij van HaTwee zijn alvast heel benieuwd 

naar hun ontwikkelingen. U ook ? Voor 

meer informatie over het gamma van ST 

Powder Coatings kan u ons steeds con-

tacteren.

Hatwee
Hans Hooybergi


