Persbericht

Deceuninck opent nieuw logistiek centrum
in Verenigd Koninkrijk
Hooglede-Gits, 1 september 2005. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van
kunststof raamsystemen en bouwprofielen, opent ter ondersteuning van haar distributieactiviteiten
een nieuw logistiek centrum in het Verenigd Koninkrijk, de grootste kunststof ramenmarkt in Europa.
Het nieuwe distributiecentrum is gevestigd in Calne (Wiltshire), vlakbij het hoofdkantoor, en biedt de mogelijkheid
om 1.500 verschillende stockage-eenheden op te slaan. Groep Deceuninck heeft in totaal 8,2 miljoen euro (5,6
miljoen GBP) geïnvesteerd. “Deze investering toont aan dat de groep een belangrijke rol wil blijven spelen in het
Verenigd Koninkrijk,” aldus Clement De Meersman, CEO van Deceuninck.
Het magazijn heeft een totale oppervlakte van 10.000 m². Er worden voorraden gestockeerd die totnutoe op drie
verschillende locaties werden opgeslagen. Momenteel stelt het distributiecentrum 20 personen te werk. Om de
producten van het Deceuninck Status gamma over heel het Verenigd Koninkrijk te verspreiden, zal nauw
samengewerkt worden met het distributiecentrum in Royton in het noorden van het land.
Door een beroep te doen op de nieuwste technologieën wordt de logistieke performantie en de reeds hoge
klantenservicegraad nog verder geoptimaliseerd. De evolutie van klantenorders wordt continu opgevolgd door het
SynergeBuild systeem. SynergeBuild biedt klanten de mogelijkheid om online de juiste informatie te krijgen over de
voorraad.
De opening van het nieuwe logistieke centrum vond plaats in aanwezigheid van Arnold en Willy Deceuninck,
respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Deceuninck, en Clement De Meersman,
CEO van Deceuninck.
“Deceuninck is nu al meer dan 25 jaar actief in het Verenigd Koninkrijk en de markt heeft in die periode een
enorme evolutie meegemaakt. Vandaag is kunststof er het voorkeurmateriaal bij uitstek. Ons Britse filiaal
Deceuninck Status speelt hierbij een leidinggevende rol,” aldus Arnold Deceuninck, voorzitter van de Raad van
Bestuur van Deceuninck.
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 3.000 personen tewerk, waarvan 670 in België. In 2004 realiseerde de groep een
geconsolideerde omzet van 582,1 miljoen euro.
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