| KOMT DA VAN IER? |

Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

De fitness

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.
Krijg het deze maand warm van het gamma producten van Vlaamse makelij die horen bij een stevige work-out.

FITNESSMATTEN VAN COVESTRO
• Grondstof voor polyurethaan geproduceerd in

ZOLEN VAN SPORTSCHOENEN
VAN BASF
• Grondstof voor polyurethaan
•

•

geproduceerd in Antwerpen
Duits bedrijf opgericht in 1965 door
Friedrich Engelhorn

SPORTSOKKEN VAN BREITEX
• Geproduceerd in Heist-op-den-Berg
• Belgisch bedrijf opgericht in 1976 door René

GEZUIVERD DOUCHEWATER
VAN AQUAFIN
• Zuivering van huishoudelijk afvalwater in
•

Verachtert en echtgenote Philomène Hardies,
vandaag deel van de Ledo Group

Vlaanderen
Belgisch bedrijf opgestart in 1990
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COLD-HOTPACK VAN 3M
• Geproduceerd in Zwijndrecht
• Amerikaans bedrijf opgericht in 1902, in België

LOCKERS IN DE KLEEDKAMER
VAN EUROBOX CONTINENTAL
• Geproduceerd in Wijnegem
• Belgisch bedrijf opgericht in 2014, geleid
GRATIS

oorbereiding van

Antwerpen
Duits bedrijf met een vestiging in de
Antwerpse haven sinds 1961

gestart in 1962

DE SCHOKABSORBERENDE
ONDERLAAG VOOR EEN INDOOR
SPORTVLOER VAN RECTICEL
• Geproduceerd in Wetteren
• Belgisch bedrijf gestart als buskruitfabriek in

door Baudouin Schreinemacher en
Frederik Van Steenberge

DOUCHEGEL VAN ECOVER
ies, workshops,
• Geproduceerd in Malle
ueel
hië.
• Opgericht in 1979 door de Kempense

1778

industrieel Frans Bogaerts, nu deel van het
ssie met evaluatieAmerikaanse SC Johnson

VOEDINGSSUPPLEMENTEN VAN
IXX PHARMA
• Geproduceerd in Nieuwkerken-Waas
• Belgisch bedrijf opgericht door

adviseur
nemen van

wetenschappers in 2005

volledige traject

m. 1 juli 2019

SPORTVOEDING VAN ETIXX
SPORTS NUTRITION
• Geproduceerd in Gent
• Belgisch bedrijf opgericht in 2009 als deel
van Omega Pharma, sinds 2017 in handen
van investeringsmaatschappij Alychlo

SPORTDRANK VAN 6D SPORTS
NUTRITION
• Geproduceerd in Leuven
• Belgische samenwerking met Bakala Academy
en KU Leuven, opgestart in 2012

HANDDOEKEN VAN MYLÈNE
• Geproduceerd in Heist-o/d-Berg
• Belgisch familiebedrijf, in 1965 opgestart door
Léon Seutin en zijn vrouw Rosa Mortelmans.
Overgenomen in 2017 door Vision Healthcare

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.

