Persbericht
Deceuninck tekent vijfjarige commerciële overeenkomst

Deceuninck verstevigt partnerschap met Atrya
Hooglede-Gits, 14 december 2007. – De Belgische Groep Deceuninck, wereldwijd
toonaangevend producent van kunststofraamsystemen en bouwprofielen meldt vandaag
dat haar Duitse dochtermaatschappij Inoutic/Deceuninck GmbH een commerciële
overeenkomst van vijf jaar heeft getekend met de Franse Groep Atrya. De overeenkomst
voorziet in de productie en de levering van PVC raam- en deurprofielen - 3.000 ton
bijkomend volume op jaarbasis - aan de Groep Atrya vanaf 1 januari 2008. Dit
partnerschap heeft een beperkte invloed op het onlangs aangekondigde
herstructureringsplan voor de vestiging in Bogen, waarmee de onderneming zijn
concurrentiepositie op de Europese markten duurzaam wil uitbouwen.
“Met deze commerciële overeenkomst bevestigt de Groep Deceuninck zijn vertrouwen in de Duitse
productiesite in Bogen,” zegt Clement De Meersman, Gedelegeerd Bestuurder van de Groep
Deceuninck. De Groep Atrya, die tot voor kort een deel van de eigen behoefte produceerde, heeft
beslist deze activiteit stop te zetten. Voortaan zullen de profielen voor de desbetreffende raam- en
deursystemen in Bogen worden geproduceerd.
“Deze overeenkomst is een win-winsituatie voor beide partners,” meent De Meersman. “Voor de
Groep Atrya betekent dit dat ze zich voortaan volledig kan concentreren op haar belangrijkste
kernactiviteit, met name de productie van PVC ramen, deuren en luiken. Deceuninck levert hiervoor
alle nodige profielen en versterkt op die manier de samenwerking. Inoutic/Deceuninck toont via dit
partnerschap aan dat het alles in zijn werk stelt om de aangekondigde afbouw van arbeidsplaatsen in
Bogen tot een minimum te beperken,” aldus nog De Meersman.
Het bijkomende volume zal het verlies aan productievolume voor de site in Bogen niet ten volle
compenseren. Het aangekondigde herstructureringsprogramma wordt daarom verder gezet.
Het succesverhaal van de Groep Atrya werd samen met Inoutic/Deceuninck GmbH geschreven. Al
tijdens de beginjaren werd het toenmalige Thyssen Polymer uitgekozen tot belangrijkste leverancier
voor haar raamproductie in het Franse Gundershoffen (Elzas). De Groep Atrya is door Johannes Tryba
in 1980 onder de naam Tryba opgericht. Hij startte met de productie van ramen, deuren en luiken uit
kunststof. Inmiddels is de Groep, die in 2004 werd omgedoopt tot de Groep Atrya, uitgegroeid tot de
vijfde grootste producent van PVC ramen, deuren en luiken in Europa. De Groep Atrya stelt over heel
Europa 1.500 mensen tewerk en behaalde in 2006 een omzetcijfer van 270 miljoen euro. Het bedrijf is
hoofdzakelijk actief in Frankrijk, Duitsland, België, Zwitserland en Spanje.
Over Deceuninck
Deceuninck is een geïntegreerde groep van wereldformaat die gespecialiseerd is in compounding,
matrijzenbouw, ontwerp, ontwikkeling, extrusie, veredeling, recyclage en spuitgieten van
kunststofraamsystemen, -profielen en -dichtingen en houtcomposiettoepassingen voor de
bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen (productie en/of verkoop) en
stelt 2.900 personen tewerk, waarvan 710 in België. In 2006 realiseerde de groep een
geconsolideerde omzet van 663 miljoen euro.
(Einde persbericht)
* * *

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.
www.deceuninck.com
* * *

