Persbericht
In kader van geografische expansie

Deceuninck opent nieuw filiaal in Kroatië
Hooglede-Gits, 17 juni 2005. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van kunststof
raamsystemen en bouwprofielen, meldt dat zijn divisie Thyssen Polymer in Zagreb (Kroatië) een nieuw
kantoor met stockageruimte in gebruik heeft genomen.
Naast Turkije en Rusland zijn de landen van het voormalige Joegoslavië voor Deceuninck een belangrijke groeimarkt
geworden voor kunststof ramen. De politieke stabiliteit en de evolutie van het toetredingsproces tot de Europese Unie
hebben het toerisme een sterke impuls gegeven, wat het investeringsklimaat aan de Kroatische kust ten goede komt.
Daarnaast zorgen talrijke overheidsmaatregelen ervoor dat de heropbouw van het land de jongste jaren in een
stroomversnelling is. Dankzij de overname van Thyssen Polymer had Deceuninck in deze regio al een belangrijke
positie verkregen.
De divisie Thyssen Polymer is reeds een zevental jaren actief in Kroatië en de omliggende landen. “Omwille van de
sterk gestegen vraag naar kunststof bouwproducten zijn we beginnen uitkijken naar een lokaal kantoor van waaruit de
groei verder kon worden ondersteund en uitgebouwd. Het merendeel van ons cliënteel is actief binnen een straal van
zo’n 200 km rond de hoofdstad Zagreb, vandaar onze keuze voor deze locatie,” aldus Clement De Meersman, CEO van
Deceuninck. De nieuwe vestiging is gesitueerd in Dugo Selo, op een centraal gelegen en snel toegankelijk
industrieterrein op 20 km van Zagreb. Zagreb is ook centraal gelegen voor de belevering van het cliënteel in het
aangrenzende Bosnië-Herzegovina.
Het terrein beschikt over een stockagecapaciteit van 1.500 m², waarvan 900m² in een overdekt magazijn, en ongeveer
200 m² kantoorruimte inclusief een showroom en een ruimte voor de opleiding van nieuwe fabrikanten. Tijdens de
opstartfase biedt het nieuwe filiaal werk aan zes vaste medewerkers.
In lijn met zijn strategie wil Deceuninck zo snel mogelijk zijn reeds sterke positie uitbouwen tot een leidinggevende
positie in deze strategisch belangrijke groeiregio.
Deceuninck is een geïntegreerde groep van wereldformaat die gespecialiseerd is in compounding, matrijzenbouw,
ontwerp, ontwikkeling, extrusie, veredeling, dichtingen, recyclage en spuitgieten van kunststofsystemen en -profielen
voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 60 landen, telt 31 filialen (productie en/of verkoop) en stelt
3.043 personen tewerk, waarvan 670 in België. In 2004 realiseerde de groep een geconsolideerde omzet van 582,1
miljoen euro.
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