uit het bedrijfsleven - vie des entreprises

Deceuninck lanceert Decalu
Op donderdag 9 februari vierde
Deceuninck samen met enkele honderden klanten en partners het 80-jarig
bestaan van het bedrijf.
Bernard Vanderper (directeur Noordwest-Europa) bevestigde officieel de
oprichting van Decalu, een gloednieuwe divisie gebouwd rond de productgroep aluminium raam- en deurprofielen. Met Decalu wil Deceuninck zijn
verwerkers en eindklanten een grotere
keuze bieden.
Vanderper licht deze beslissing als
volgt toe: “Lange tijd zagen we hoe
aluminium en pvc met elkaar in de
clinch lagen, maar vandaag zijn we
er meer dan ooit van overtuigd dat de

toekomst van de raam- en deurbranche ‘hybride’ is. We zien dat niet alleen
op vlak van de techniciteit van de profielen zelf - denk daarbij maar aan onze
Linktrusion®-technologie - maar ook
op vlak van de architecturale smaak
van de Belg. Klassiek vormgegeven
woningen krijgen achteraan bijvoorbeeld een strakke, moderne uitbouw.
Of een schoolgebouw met overal standaard raampartijen combineert dat met
een grote vliesgevel aan de inkomhal.
Door ons aanbod te verbreden, kunnen
we een belangrijke meerwaarde bieden aan dergelijke hybride projecten.”

Vanderper: “Onze ambitie is om totaaloplossingen voor de bouwschil aan
te reiken. Bouwheren en projectontwikkelaars vinden in Deceuninck een
betrouwbare partner die voor hen het
plaatje kan doen kloppen. Deceuninck
focust daarbij sterk op de aspecten
innovatie, ecologie en design. Zo blijft
het bedrijf ‘futureproof’ en kunnen we
vandaag niet alleen terugblikken op de
voorbije 80 jaar, maar ook vooruitkijken
naar wat de toekomst ons zal brengen.”

Naast Decalu hield Deceuninck met
Tunal recent ook een afdeling ‘Ventilatie & Zonwering’ boven de doopvont.

Voor meer informatie:
Deceuninck
Franky Tallaire

HaTwee meldt belangrijke acquisitie van
poedercoating fabrikant Govesan
HaTwee is verheugd aan te kondigen
dat de acquisitie van het Spaanse
Govesan door het Portugese bedrijf
Tintas CIN effectief is vanaf 1 maart
2017.
Sinds 2007 vertegenwoordigt HaTwee
het Madrileense bedrijf Govesan in de
Benelux markt. Voor HaTwee betekent dit een gegarandeerd groeipotentieel. Govesan is één van de
weinige leveranciers die volledig recycleerbare poedercoatings produceert
en is gekend om zijn klant specifiek
en gefinetuned productenassortiment.
Ze hebben de hoogste graad van
reproduceerbaarheid en samen ontwikkelden we een brede waaier aan
producten voor de verduurzaming van
verzinkt staal, bekroond met Qualisteelcoat kwaliteitslabels. Het merk en
de productievestiging Govesan blijven
gewoon verder bestaan. Lucio San
Martin blijft de CEO van de productievestiging in Madrid.

CIN
Het familiebedrijf Tintas CIN produ-

vom info 03/17

28

ceert en verkoopt decoratieve, protectieve en industriële coatings (liquids
en powder). Ze zijn gevestigd in Porto
en hebben een omzet van 220 miljoen
Euro. Samen produceren ze 12.000
ton poedercoating die voornamelijk
verkocht wordt in meer dan 20 landen waaronder o.a. België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk,
Spanje, Portugal, Polen, Zuid- en Midden-Amerika.

verwerkende professionals compleet,
duurzaam en verzekerd voor de toekomst. Als “Partner in Powdercoatings” biedt HaTwee één van de meest
complete assortimenten in de Benelux
aan: zowel voor binnen- als voor buitentoepassing, zowel standaardproducten als maatwerk, van mini-packs
tot grote volumes.

HaTwee

HaTwee kiest voor de samenwerking
met familiebedrijven omwille van de
dynamiek, de toegang tot drie verschillende laboratoria en R&D-teams
en de liefde voor poedercoating van
de stakeholders. Alle bedrijven vertegenwoordigd door HaTwee zijn complementair en bevorderen elkaars verkoop van producten. HaTwee vormt de
garantie voor productkwaliteit en dient
haar klanten met ervaren coatingadvies, toepassingsbegeleiding en logistieke service.

Samen met onze andere leverancier ST
Powder Coatings uit Montecchio Maggiore (Italië) en de mogelijkheid tot het
snel aanleveren van klein maatwerk,
is het productaanbod aan de poeder

Voor meer informatie:
HaTwee
Hans Hooyberg

CIN streeft naar tevreden klanten door
het inzetten van innovatieve producten
van hoge kwaliteit. Daarnaast beoogt
CIN een beheerste groei door continue
kennisverruiming en efficiëntie van alle
bedrijfsprocessen. Door consolidatie wil de CIN groep haar positie in de
markt van coatings versterken tot een
leiderspositie.

EXPOSANT

