Persbericht
Verderzetting geografische expansie

Deceuninck produceert nu ook in Rusland
Hooglede-Gits, 26 augustus 2005. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van
kunststof raamsystemen en bouwprofielen, meldt dat haar Russische filiaal Deceuninck Rus OOO start
met de productie van PVC raamprofielen voor de Russische markt. De nieuwe extrusie-eenheid is
gevestigd in Serpuchov, zo’n 80 km ten zuiden van Moskou.
Rusland is - net als Turkije - strategisch gezien een zeer belangrijke groeimarkt voor PVC ramen voor Deceuninck. Het
renovatiepotentieel is er enorm. Sinds de tweede helft van de jaren negentig hebben PVC ramen er een marktaandeel
van meer dan 60% veroverd dankzij hun unieke eigenschappen (met name goede isolatie) en een gunstige
prijs/kwaliteitverhouding. Een investering in PVC ramen resulteert in Rusland al snel in een aanzienlijke besparing op
de energierekening.
Als locatie voor de nieuwe extrusie-eenheid werd gekozen voor Serpuchov, zo’n 80 km ten zuiden van Moskou. Dit is
een centrale ligging ten opzichte van de economisch belangrijkste regio’s. Dankzij de lokale infrastructuur is deze
locatie goed bereikbaar. Bovendien biedt de regio interessante perspectieven voor een verdere uitbouw van de
Deceuninck activiteiten in Rusland.
Zowel Deceuninck als het Duitse filiaal Thyssen Polymer zijn al een tiental jaar actief op de Russische markt. De echte
doorbraak is er gekomen in 2004. Groep Deceuninck is eind 2003 aanzienlijk beginnen investeren in de uitbouw van
een uitgebreid commercieel netwerk onder leiding van een deskundig en ervaren managementteam, met een nieuwe
hoofdzetel en een verkoopskantoor in Moskou en verkoopskantoren in Sint-Petersburg, Rostov-on-Don, Samara,
Ekaterinenburg en Novosibirsk. Ook in het naburige Kazachstan werd een verkoopskantoor opgericht. De investeringen
wierpen al snel vruchten af. Eind 2004 hadden meer dan 200 fabrikanten getekend voor de verwerking van
raamsystemen van Deceuninck en Thyssen Polymer. Vooral het nieuw ontwikkelde raamsysteem Favorit van Thyssen
Polymer viel in de smaak. Het succes van de Thyssen Polymer ramen kan verklaard worden door het feit dat deze
raamsystemen prijstechnisch gezien het best beantwoorden aan de eisen van de Russische markt. Ook de
naambekendheid van het Duitse Thyssen Polymer in Rusland is hieraan niet vreemd.
Tijdens de eerste helft van dit jaar verliep de verkoop in Rusland volgens plan. Dankzij de lokale productie-eenheid
worden de hoge transportkosten drastisch verminderd en verdwijnen de hoge invoerrechten, zodat Deceuninck
versneld kan worden uitgebouwd tot een leidinggevende speler in deze groeiregio.
De medewerkers voor de extrusie-eenheid in Serpuchov werden lokaal gerekruteerd. Zij hebben inmiddels een
wekenlange opleiding in de productievestigingen in Bogen (Duitsland) en Hooglede-Gits (België) achter de rug.
Deceuninck heeft in Rusland nu in totaal 80 medewerkers in dienst. De productiecapaciteit op jaarbasis bedraagt
momenteel 7000 ton.
“Met de productiestart in Serpuchov realiseren we één van de belangrijke toekomstgerichte projecten uit ons
businessplan,” aldus Clement De Meersman, CEO van Deceuninck.“Bovendien is het een mooi voorbeeld van de
samenwerking tussen Deceuninck en onze Duitse dochter Thyssen Polymer. Dit synergieproject kadert volledig in onze
integratiepolitiek.”

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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Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
DECEUNINCK, Ludo Debever, tel. 051/23 92 48 of 0473/55 23 35, e-mail: ludo.debever@deceuninck.com of
ANTHONISSEN & ASSOCIATES, Peter Frans Anthonissen, tel. 03/286 77 77 of 0495/571 777.
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