Persbericht
Etex opent nieuwe gipsplatenfabriek in Lima, Peru
De eerste van vier greenfieldfabrieken in 2015
Brussel, 22 april 2015 — Op 17 april 2015 opende de nieuwe gipsplatenfabriek van Etex
officieel de deuren nabij Lima, Peru. De internationale bouwmaterialengroep begon de
bouw van de nieuwe productiesite voor Eternit Peru in mei 2014: een investering van
22 miljoen euro. De inhuldiging valt samen met de 75e verjaardag van Eternit Peru.
Sterke lokale verankering
Eternit Peru is al sinds 1940 actief in Lima, de hoofdstad van Peru. In 1998 begon het bedrijf
gipskartonplaten uit Chili en Colombia te importeren en te commercialiseren op de
Peruviaanse markt. Dankzij een uitgebreid distributienetwerk slaagde Eternit Peru er
sindsdien in om continu sterke groeicijfers voor te leggen. Dit sterkte het bedrijf in zijn
beslissing om ook lokaal gipsplaten te fabriceren.
Deze fabriek – goed voor een investering van 22 miljoen euro – zal jaarlijks 12 miljoen m²
Gyplac-gipsplaten produceren. Verschillende vertegenwoordigers van de Peruviaanse
regering woonden de inhuldiging bij: Magali Silvia, minister voor Buitenlandse Handel en
Toerisme, Marco Goytizolo, vertegenwoordiger van de Peruviaanse regering, en Eveling
Feliciano, burgemeester van San Antonia de Huarochiri. Ook de Belgische ambassadeur
voor Peru, Michel Dewez, tekende present.
Inspelen op een markt met veel potentieel
In 1998 lanceerde Eternit Peru ook droogbouwoplossingen in Peru. Deze alternatieve
bouwmethode met gipsplaten en vezelcementplaten maakt het gebruik van natte
bouwelementen en –technieken, zoals mortel, overbodig.
In combinatie met de Superboard-vezelcementplaten kan Eternit Peru nu dus de beide
componenten voor droogbouwoplossingen lokaal produceren. Daardoor kan Etex nog beter
inspelen op de veelbelovende Peruviaanse markt.
Dat die markt het goed doet, tonen de cijfers: elk jaar wordt in Peru ongeveer 11 miljoen m²
gipsplaten verkocht. De Peruviaanse markt groeit bovendien jaarlijks met 21% en de
economie in het land blijft ook jaar na jaar groeien. De bouwsector doet het er bijgevolg
uitstekend, zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen.
Een strategische locatie nabij Lima
De nieuwe gipsplatenfabriek werd gebouwd op een strategisch knooppunt slechts 39
kilometer van Lima. De site is ongeveer 20 hectare groot en bevindt zich in het
Huachipa Este-industriepark. Van daaruit is de florerende bouwmarkt van de hoofdstad
makkelijk te bereiken. Hetzelfde geldt voor de voornaamste distributiecentra in Noord- en
Zuid-Peru. Ook belangrijke locaties in Peru en exportmarkten zijn goed bereikbaar.
Dit alles laat Etex niet alleen toe om de lokale markt efficiënt te bedienen. “We kunnen zo
ook ons droogbouwaanbod verder uitbreiden in Latijns-Amerika en onze bedrijven er
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klaarstomen voor de toekomst.” zegt Paul Van Oyen, CEO van Etex. Hij voegt toe “Deze
fabriek in Peru is een van de vier greenfields die we in 2015 zullen openen in LatijnsAmerika, Europa en Azië.”

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 17.000 medewerkers in 118 productievestigingen verspreid over 43 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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