| KOMT DA VAN IER? |

Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

Op
kantoor

Liefst 13.700 bedrijven die samen direct werk verschaffen aan ongeveer 312.000 mensen: daarvoor staat de industrie
in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel indirecte
tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor van onze
welvaart zou ons dagelijkse leven er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van het belang van de industrie voor
het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele representatieve staaltjes uit eigen midden voor. Deze
maand belichten we enkele producten van Vlaamse makelij die in menig kantoor bijdragen aan de productiviteit.

SPECULAAS VAN
LOTUS BAKERIES
• Geproduceerd in Lembeke
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1932 door

SCHEIDINGSWANDEN
VAN BEDDELEEM
• Geproduceerd in Nazareth
• Ontstaan in 1950 als stukadoorsbedrijf

rend
he manier
nnis en

Jan, Emiel en Henri Boone

KOFFIE VAN VERHEYEN
• Gebrand in Deurne
• Belgisch familiebedrijf sinds 1923, opgericht

EIKEN VERGADERTAFEL VAN
MEUBELFABRIEK THEUNS
• Geproduceerd in Essen
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1934

door Rik Verheyen

door Frans Theuns

making

GRATIS

INBINDSYSTEMEN VAN
PELEMAN INDUSTRIES
• Geproduceerd in Puurs
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1939 door

oorbereiding van

GELUIDSABSORBERENDE

ies, workshops,
BELRUIMTE VAN BUZZISPACE
ueel
• Ontwikkeld in Kontich, geproduceerd in
hië.
Nederland en Atlanta
• Belgisch bedrijf opgericht in 2007
ssie met evaluatie
dat akoestische elementen maakt van
gerecycleerd materiaal
adviseur
nemen van
volledige traject

PRESENTATIESCHERM MET

m. 1 juli 2019 TOUCHSCREEN VAN AGC

•
•

Geproduceerd in Mol
Belgisch vlakglasproducent opgericht in
1961 als Glaverbel en sinds 2002 deel van
het Japanse AGC

de familie Peleman

PRIKKLOK VAN EM GROUP
• Geproduceerd in Sint-Niklaas
• Belgisch bedrijf opgericht in 1980 door

Dhr. Gilbert Smet en Dhr. Rudi Henne als
Electromatic

KOPIEERPAPIER VAN LUMIPAPER
• Versneden tot A4 in Kallo
• Papierfabriek opgericht in 1989, nu dochter

CONID TITANIUM VULPEN VAN
KOMEC
• Ontwikkeld en geproduceerd in Wilrijk
• Belgische vulpenmakerij in 1980 opgericht
door de familie Helsen

van het Finse Stora Enso.

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de
productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.

