Persbericht
Etex opent nieuwe fabriek in Karawang, Indonesië
Karawang - Brussel, 18 Maart 2016 – In Karawang, bij de Indonesische hoofdstad
Jakarta, heeft Etex haar nieuwe fabriek voor vezelcementplaten ingehuld. Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, die momenteel een Belgische
economische missie leidt in het land, woonde de officiële openingsceremonie bij in
aanwezigheid van verschillende Belgische ministers, functionarissen en economische
spelers. De nieuwe fabriek was de grootste investering van Etex in 2015 en stelt de
bouwmaterialengroep in staat om haar positie als marktleider te versterken op de
Indonesische bouwmarkt met veel potentieel.
Alle lichten op groen
Met meer dan 250 miljoen inwoners is Indonesië het vierde meest bevolkte land ter wereld.
Verwacht wordt dat de bevolking nog met 7% zal groeien tegen 2020. Die sterke
bevolkingstoename, samen met een opkomende middenklasse, heeft een positieve impact
op de immobiliënmarkt en de renovatiesector. Die laatste is goed voor zowat 70% van de
bouwindustrie. Als gevolg van de tanende populariteit van multiplexplaten, stijgt de lokale
vraag naar de vezelcementplaten van Etex. De reden voor deze shift: hout wordt schaarser
en de prijs ervan schiet de hoogte in, terwijl vezelcementplaten duidelijke voordelen bieden
op het vlak van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.
Uitgebreide marktkennis en gerenommeerde merken
Etex is sinds 1971 aanwezig op de Indonesische markt. In de fabriek in Gresik, Oost-Java
worden Kalsi-bouwplaten en Eter-dakplaten geproduceerd voor de Oost- en CentraalIndonesische markt. “Kalsi-platen staan bekend voor hun duurzaamheid en weerstand tegen
barre weersomstandigheden, impact, termieten, vocht en vuur”, aldus Wim Messiaen,
Managing Director van lokaal Etex-bedrijf Eternit Gresik. “Ze worden gebruikt voor plafonds,
gevels, vloeren, scheidingsmuren en tal van andere toepassingen.”
Leiderspositie in Indonesië versterken
“In de laatste acht jaar groeide Etex aanzienlijk in Indonesië”, vertelt Paul Van Oyen, CEO
van Etex. “Om ons aanbod Kalsi-vezelcementplaten uit te breiden van Oost- en CentraalIndonesië naar het westelijke gedeelte van het land, zijn we in juli 2014 begonnen met de
bouw van een tweede productiefaciliteit, in Karawang.” De fabriek was de grootste
investering van de groep in 2015.
De productievestiging situeert zich op een strategische locatie, zo’n 50 kilometer ten oosten
van de Indonesisch hoofdstad Jakarta en in de buurt van belangrijke verkeersaders en de
haven van Jakarta. Op die manier is Etex optimaal verbonden met de veelbelovende markt
in zowel de hoofdstad als op de talloze eilanden van Indonesië.
Moderne productiefaciliteit
Op 18 maart werd de nieuwe fabriek in Karawang plechtig ingehuld tijdens een officiële
openingsceremonie in het bijzijn van H.K.H. Prinses Astrid van België. Ook verschillende
Belgische ministers, functionarissen en economische spelers tekenden present. Het
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evenement gaf zo het formele startschot voor de productievestiging, die momenteel 130
medewerkers telt.
De fabriek heeft enkele milieuvriendelijke troeven. Zo kan ze bogen op afvalloze productie,
een gesloten watercircuit, het gebruik van gerecycleerde cellulosevezels als grondstof en
een vijver van 4000 m3 om regenwater op te vangen voor productiedoeleinden.
Aanzienlijke investeringen wereldwijd
De nieuwe fabriek in Indonesië is slechts een van vier grote greenfield-investeringen die Etex
in 2015 heeft afgerond. Naast de fabriek voor vezelcementplaten in Karawang openden drie
gipsplaatfabrieken de deuren. In Peru opende het lokale Eternit-bedrijf een nieuwe
productiefaciliteit in de hoofdstad Lima. De inhuldiging van de fabriek in april viel samen met
de 75ste verjaardag van Eternit Peru. In Brazilië voltooide Etex de bouw van de grootste
gipsplaatfabriek van Zuid-Amerika. De site in Rio de Janeiro werd plechtig geopend in
oktober en zet de kroon op 20 jaar aanwezigheid in het land. In oktober opende een Siniatproductiesite in Roemenië, meer bepaald in Turceni, in het zuiden van het land.

Over Etex
Etex is een Belgische industriële groep die bouwmaterialen produceert en verkoopt. De
groep is actief in vier segmenten: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips,
dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante isolatie en keramische vloeren wandtegels.
Met meer dan 17.000 medewerkers in 120 productievestigingen verspreid over 42 landen, en
een omzet van om en bij 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame
bouwmaterialen en oplossingen. Meer info op: www.etexgroup.com.
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