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Saint-Gobain voegt HTMS toe aan 
haar portfolio 

Saint-Gobain heeft VOM-lid High Tech 

Metal Seals (HTMS) overgenomen, een 

ontwerper en fabrikant van technische 

metalen afdichtingen voor de industri-

ele, energie- en ruimtevaartmarkt. Deze 

overname vervolledigt het productassor-

timent van de Groep in het aanbieden 

van op maat gemaakte oplossingen in de  

afdichtingsindustrie, na de overname van 

American Seal and Engineering Co., een 

leider in technische afdichtingsoplossingen 

die ook worden gebruikt in de energie- en 

ruimtevaartindustrie en in transport begin 

2019.

HTMS heeft een unieke en gedifferenti-

eerde nichepositie ontwikkeld door zeer 

geavanceerde oplossingen voor metaal-

afdichting te bieden voor gebruik onder 

extreme temperatuur- en drukomstan-

digheden. HTMS, opgericht in 1999, heeft 

ongeveer 50 mensen in dienst op één site 

in België.

Deze acquisitie past in de strategie van 

de Groep om technologische niches te 

ontwikkelen. Het zal toetreden tot de mo-

biliteitsbranche en het aanbod van dich-

tingsringen en oplossingen voor kritieke 

toepassingen verder uitbreiden. Het zal 

de groei van Saint-Gobain versnellen, met 

name in de ruimtevaart, en de onderne-

verkoopplatform van HTMS, met name in 

Azië.

OVER SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain ontwerpt, produceert en 

distribueert materialen en oplossingen 

die belangrijke ingrediënten zijn voor het 

welzijn van ons allemaal en de toekomst 

van iedereen. Ze zijn overal in onze woon-

plaatsen en ons dagelijks leven te vinden: 

in gebouwen, transport, infrastructuur en 

in veel industriële toepassingen. Ze bieden 

comfort, prestaties en veiligheid en gaan 

tegelijkertijd de uitdagingen aan van duur-

-

bronnen en klimaatverandering.

In 2018 realiseerde de groep een omzet 

van € 41,8 miljard. Saint Gobain is actief in 

68 landen en telt meer dan 180.000 werk-

nemers.

HTMS

Koen Teunckensi

VISITE DES LIGNES DE GALVANISATION À CHAUD EN CONTINU DU GROUPE  
LIBERTY LIÈGE-DUDELANGE À FLÉMALLE, LE 24 MARS 2020

La récente revente d’une partie des sites de production d’ArcelorMittal a vu naître, en Europe, un nouveau groupe sidérurgique: 

le groupe Liberty Liège-Dudelange. 

Le mardi 24 mars, Promosurf - groupement francophone au sein de la VOM - vous offre la possibilité de visiter sur le site de 

Flémalle (Liège), les lignes de galvanisation à chaud en continu Galva4 et Galva5, l’une sur acier laminé à froid et l’autre sur acier 

laminé à chaud. 

Ces aciers galvanisés sont dédiés aux marchés de la construction, de l’emballage et de l’industrie automobile. 

Pour toute information, n’hésitez pas à vous adresser à Marie-Dominique Van den Abbeele, VOM-Promosurf, tél. +32 (0)16 40 

14 20, e-mail: promosurf@vom.be.


