Actua
Novy gaat als eerste in België
van start met de Trumatic 6000
fiber machine
Novy heeft haar machinepark uitgebreid
met een pons-fiberlasermachine, gekoppeld aan een volautomatisch platenmagazijn van Stopa. Het betreft een investering van zo’n 2 miljoen euro. “Een primeur
in België,” zo wordt benadrukt.
De Trumatic 6000 fiber machine verenigt
twee technologieën in één systeem. Met
de ponstechnologie kan de machine ponsen, omvormen, plooien en verzinken,
waarna de fiberlaser complexe contouren
op onderdelen uitsnijdt. “Het unieke aan
deze fiberlaser is dat deze een uiterst
verfijnd resultaat geeft op dun plaat-

Beurzen
Prowood 2018 kondigt
zich veelbelovend aan
Bij beursorganisator Claever Associates is
het nu reeds alle hens aan dek om de editie
2018 van Prowood voor te bereiden. “Dat
de volgende editie van onze driejaarlijkse vakbeurs voor houtbewerking het goed
doet, is een understatement,” zo klinkt het
hier. “Ten opzichte van dezelfde periode drie
jaar geleden, mochten wij nu reeds twintig
exposanten en 3.098 m² netto beursoppervlakte méér boeken. De verbeterde economie heeft daar zeker een groot deel in,
maar de niet aflatende kwaliteit van de vakbeurs heeft bewezen dat, zelfs in de moeilijke ‘post 2008’ crisisjaren, Prowood altijd
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een ‘must’ gebleven is voor de houtbewerkingssector. Bovendien stellen wij vast dat de
kruisbestuiving tussen Prowood en haar Ne-

De veelzijdige Trumatic 6000
fiber machine verenigt twee
technologieën in één systeem.
materiaal en bovendien aan een ongelooflijke snelheid presteert,” deelt
het bedrijf nog mee. “Voor Novy biedt
dit een ongelimiteerde vormvrijheid
en ongeziene mogelijkheden naar
design toe. Bovendien mag het ecologisch aspect niet vergeten worden,
met name een enorme daling van het
energieverbruik en het minimaliseren
van plaatafval.”
De Trumatic 6000 fiber machine
wordt bij Novy gecombineerd met
een volautomatisch platenmagazijn,
goed voor 426 ton aan zowel ruw als
afgewerkt plaatmateriaal. “Het behoeft geen betoog dat wij als Belgische marktleider bijzonder trots zijn
op deze investering en dat wij hiermee ons imago als kwalitatieve producent en trendsetter in dampkappen bevestigen,” besluit het bedrijf,
“Dankzij dit modulair concept zet
Novy bovendien ook haar eerste
stappen richting Industrie 4.0.”
www.novy.be

CompoNenti is een dynamische kmo die zich
met haar diverse importmerken richt tot de
keukenspecialist. Om onze continue groei in
Vlaanderen te ondersteunen, zijn wij op zoek
naar een Nederlandstalige

COMMERCIEEL
AFGEVAARDIGDE M/V
Wij vragen
Commerciële ervaring in de keukensector,
een contactenportefeuille bij zelfstandige
keukenspecialisten of bij leden van de gekende
spelers in de keukensector, bereidheid om
te prospecteren en om bij te dragen tot de verdere
ontwikkeling van een groeiende kmo zijn troeven
die op prijs gesteld zullen worden!

Wij bieden
Bij CompoNenti kunt u terugvallen op een zeer
uitgebreid gamma spoeltafels, dampkappen
en keukenkranen evenals een sterke commerciële
basis in volle groei en een aangename werksfeer
bij een jong en dynamisch bedrijf.

Heeft u interesse in de hierboven
omschreven functie?
Dan nodigen wij u uit om uw
sollicitatiebrief en cv te mailen naar Hugues
Charlier via charlier.componenti@gmail.com
(gsm 0474 08 00 25).
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derlandse zusterbeurs HoutPro+ deze positieve evolutie mee in de hand werkt.”
Ruim tien maanden voor het opengaan van
de deuren, konden reeds 146 ingeschreven
standhouders en 13.932 m² netto beursoppervlakte genoteerd worden. Een vierde hal
werd daarom aan het geheel van de beurs
toegevoegd. Prowood 2018 vindt plaats van
21 tem 25 oktober 2018 in hallen 1, 2, 4 en 6
van Flanders Expo. Vermelden we nog dat vorige maand de nieuwe website van Prowood
online kwam: éénvoudiger, overzichtelijker en
nog gebruiksvriendelijker.
www.prowood-fair.be

