Persbericht
Etex viert 30 jaar aanwezigheid in Japan
met de opening van een nieuwe Microtherm-fabriek
Brussel, 13 maart 2014 – Etex heeft zopas zijn nieuwe Microtherm-fabriek en een

gloednieuw hoofdkantoor in Tsu City (Japan) geopend. Beide zullen de
business van Etex in Japan, Zuidoost-Azië en Australië verder ondersteunen.
Tegen 2016 zal het bedrijf ongeveer 1 miljard yen of 10 miljoen euro
geïnvesteerd hebben in de nieuwe vestiging, die momenteel al operationeel is.
De investering maakt deel uit van de groeistrategie die Etex opzette voor de
hoogperformante isolatieproducten (HPI) van zijn Promat-divisie.
Na een investering van 12 miljoen euro in zijn dochterbedrijf Microtherm in Sint-Niklaas
(België) en 2,8 miljoen euro in een nieuwe Microtherm-site in Maryville, Tennessee
(Verenigde Staten), zet Etex een nieuwe strategische stap in Japan. Samen met zijn
30-jarig bestaan in het land van de rijzende zon, viert het bedrijf de opening van een nieuwe
vestiging en een nieuw hoofdkantoor in Tsu City.

De draaischijf voor Promat in Azië
“We vieren niet alleen onze dertigste verjaardag in Japan, maar ook de voltooiing van ons
strategische plan voor Tsu City”, vertelt Paul Van Oyen, Head Division Fire Protection &
Insulation bij Etex. “We streven ernaar om van deze nieuwe vestiging de draaischijf van
Promat in Azië te maken.”
Het industriegebied van Tsu City leent zich perfect als locatie voor de nieuwe site. “In
Tsu City beschikken we niet alleen over bekwame werkkrachten, maar halen we ook
voordeel uit de nabijheid van grondstoffen, een uitstekende productieketen en een
constructief ingesteld bestuur dat onze investering heeft ondersteund met incentives en
subsidies”, vertelt Steven Heytens, directeur van de HPI-businessunit van Etex.
Het huidige Japanse hoofdkantoor van Etex verhuist mee van Tokyo naar Tsu City, een
kleiner satellietkantoor blijft in de hoofdstad aanwezig. “Met deze verhuizing kunnen we niet
alleen onze transactieprocessen verder stroomlijnen, we komen ook tot een optimale
samenwerking en klantenservice”, voegt Steven Heytens toe.

Hoogwaardige infrastructuur en apparatuur
De bouw van de nieuwe Microtherm-fabriek – die maar liefst 6.626 m² groot is – begon al in
juli 2013. Over een periode van drie jaar zal de investering van 10 miljoen euro zorgen voor
een opwaardering van zowel de infrastructuur als het machinepark. “Tegen het eind van dit
kwartaal kunnen we een state-of-the-art multinaaldenmachine in gebruik nemen”, vertelt
Steven Heytens. “In de loop van dit jaar installeren we bovendien een ‘granulator’ met een
capaciteit van 400 ton en een geautomatiseerde plaatmachine.”
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Al die investeringen stellen Etex in staat om de capaciteit van Promat te verhogen, en
magazijndiensten in Tsu City te integreren. Bovendien zorgt een verregaande
standaardisering ervoor dat Etex sneller kan inpikken op de lokale marktvraag.
De nieuwe vestiging zal ongeveer 35 mensen tewerkstellen.

Over Microtherm
Microtherm is toonaangevende aanbieder van geavanceerde thermische isolatie voor
toepassingen bij alle temperaturen. Met een uitgebreid productportfolio levert Microtherm
zowel de dunste en lichtste isolatiesystemen als hooggekwalificeerde technische expertise.
Het hoofdkantoor van Microtherm in Sint-Niklaas, België, bestaat uit een hoogstaand
expertisecentrum en de belangrijkste productiefaciliteiten. Microtherm heeft ook
productievestigingen in Japan en de Verenigde Staten.
Microtherm is een dochterbedrijf van Promat International, een van de belangrijkste bedrijven
van Etex. Voor meer informatie: www.microthermgroup.com.

Over
Etex
Etex is een Belgische groep gespecialiseerd in de productie en verkoop van bouwmaterialen.
De groep is actief in vier segmenten: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips,
dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante isolatie en keramische vloeren wandtegels. In België heeft Etex naast haar hoofdzetel, drie productievestigingen en twee
R&D-centra.
Met meer dan 18.000 medewerkers die werken in 123 productievestigingen verspreid over
45 landen, en een omzet van meer dan 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame
bouwmaterialen en oplossingen. Voor meer informatie : www.etexgroup.com.
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