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Booischot

Tot 50 jobs extra bij Verona
Ramen en deurenproducent verdubbelt aluminiumproductie
Ramen en

ons voor de toekomst en verwach

deurenproducent

ten we de komende driejaar tus
sen de dertig en vijftig nieuwe

Verona NV uit

Booischot Heist op
den Berg investeerde 2
miljoen euro in nieuwe
aluminiumproductielijnen
Op termijn moet dat ook

medewerkers in dienst te kunnen
nemen

Papierloos
Bij de vernieuwing werd onder
andere nog gekeken naar zo ergo
nomisch mogelijke werkomstan
digheden en de beste balans tus

zorgen voor extra

werkgelegenheid

sen automatisatie en handwerk

De nieuwe productielijnen wer
den gisteren vrijdag officieel ge
opend door Heists burgemeester
Luc Vleugels CD V en gedele
geerd bestuurder van Verona NV
Tom van Herwaarden De op

Aan de vernieuwing gingen een
aantal bezoeken aan de modern

ste fabrieken in Europa vooraf
weet operations officer Gert Ho
remans

bouw startte al in november van

Inmiddels ruimde de pvc pro
ductie in Booischot volledig
plaats voor profielen uit alumini
um Het zusterbedrijf Verona Pro
uit het West Vlaamse Tielt legt

pvc productie in Tielt nieuwe lo
gistieke voorzieningen en bu
reaus Kostenefficiënte productie
is belangrijk maar niet genoeg
Daarom zetten we ook sterk in op

in ons land maar we denken dat

zich voortaan dan weer uitslui

innovatie Met onze Versus deur

we goed geplaatst zijn om in de
toekomst sterk te groeien en een
leidende rol te spelen in België

tend op pvc toe Bovenop de gro
te investering in Booischot inves
teren we ook nog eens 4 miljoen
euro in de uitbreiding van onze

zijn we bijvoorbeeld de eersten
die de strenge nieuwe inbraak

In samenwerking met leveran
cier Reynaers Aluminium werd
ook een systeem uitgewerkt dat
van de hele aluminiumproductie
een papierloze aangelegenheid
maakt Reynaers en Verona zijn
al jaren partners Hun nieuwe
aluminiumproductie verzekert
een succesvolle samenwerking
voor de komende jaren voegt al
gemeen directeur Bert Geerinckx

werende RC3 norm halen

van Reynaers NV nog toe

vorig jaar In februari werden de
lijnen stilaan operationeel waar
door de productiecapaciteit van
aluminium uiteindelijk verdub
belt bij de Booischotse tak
De voorbije jaren zagen we een
uittocht van productiebedrijven

stelt Van Herwaarden

De nieuwe productielijnen worden officieel voorgesteld fotojorendeweerdt

Met

dit soort innovaties wapenen we

KRISTOF VAN ROMPAEY
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