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Nieuwe materialen voor de bouw
SORTIMO EN FISCHER SLUITEN JOINT VENTURE

01/07/2015 - Sortimo, markt- en technologieleider voor bedrijfswageninrichting, en
fischer, specialist in bevestigingstechnieken, zijn zopas een joint venture aangegaan. De
nieuwe onderneming FISCO GmbH (Zusmarshausen, Duitsland) zal zich toeleggen op de
ontwikkeling, productie en distributie van componenten in glasvezelversterkt kunststof
voor de bouwsector.
“Ons gemeenschappelijke doel is het voorkomen van verspilling in de bouw door het optimaal
benutten van materiaaleigenschappen, de verbetering van de energie-efficiëntie van complete
bouwsystemen en de tijdbesparende eenvoudige montage van bouwcomponenten”, aldus Dr.
Christian Heine, managing director Sales & Marketing en New Business Areas bij fischerwerke
GmbH & Co. KG. “We bepalen nieuwe standaarden op vlak van voorgefabriceerd modulair
design en ondersteunen duurzaam bouwen.”
“Sortimo en fischer bundelen hun jarenlange knowhow en troeven. Zo wordt FISCO wereldwijd
marktleider in de ontwikkeling van kunststofproducten, om bestaande bouwcomponenten door
nieuwe materialen te optimaliseren en innovatieve bouwsystemen te creëren waarmee
bouwwerken tegelijk duurzamer en economischer gerealiseerd worden”, zegt Reinhold Braun,
managing partner van Sortimo International GmbH. ‘Centraal staat de ontwikkeling van
modulaire producten en systeemoplossingen in innovatieve materialen, zoals bijvoorbeeld
glasvezelversterkte composieten.”
Dankzij vele jaren van ervaring in de productie van rekkensystemen, mobiele
transportoplossingen, boxen en koffersystemen voor vakwerk, handel en industrie, beschikt
Sortimo over maximale competentie en vakkennis inzake de verwerking van glasvezelversterkte
composieten.
Als pionier in de ontwikkeling en productie van bevestigingssystemen en kinematische
componenten in kunststof voor het interieur van voertuigen, beschikt fischer over ruime ervaring
in de engineering van materialen en de realisatie van innovatieve oplossingen, in het bijzonder
voor de bouwsector. Bovendien kan fischer tientallen jaren internationale knowhow voorleggen
op vlak van montage- en installatieprocessen op bouwwerven.
“In het kader van onze joint venture zal FISCO in eerste instantie duurzame bouwcomponenten
ontwikkelen en op de markt brengen, die tot op vandaag nog uit andere materialen bestaan”,
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verklaart Dr. Heine.
Dankzij het gebruik van nieuwe materialen bieden de producten betere technische
eigenschappen, bv. thermische scheiding voor het verhogen van de ecologische
gebouwefficiëntie. De materialen zijn makkelijk te verwerken en bieden functie-integrerende
systeemoplossingen. Dat reduceert onder meer het aantal aparte onderdelen bij de installatie en
vergroot de meerwaarde tijdens de montage door minder werkstappen en het voorkomen van
fouten. Tegelijk wordt de verspilling van grondstoffen aanzienlijk verminderd.
Om dit te realiseren werd in de vestiging in Zusmarshausen een nieuw systeem geïnstalleerd,
dat met behulp van de pultrusiemethode de eerste FISCO-producten in met hars geïmpregneerd
glasvezelgaren zal fabriceren.
“Momenteel werken we, samen met een andere partner, aan de ontwikkeling van
geprefabriceerde buitenlagen uit glasvezelversterkt kunststof om de energie-efficiëntie van
vensters te verbeteren. Dit product wordt dit jaar nog geïntroduceerd”, aldus Günther Hirt,
project manager van de nieuwe joint venture.
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Over Sortimo
40 jaar geleden startten de activiteiten van Sortimo in het Duitse Zusmarshausen, met de lancering van de
befaamde blauwe koffer. De koffer met de uitneembare kunststof inzetbakjes ligt aan de basis van een
uitgebreid productscala.
Vandaag is Sortimo uitgegroeid tot specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. De
wereldwijde markt- en technologieleider biedt branchegerichte oplossingen voor intelligente mobiliteit voor
toepassing in service, het midden- en kleinbedrijf in tal van sectoren en in de industrie.
In Duitsland telt Sortimo International 9 vestigingen en meer dan 30 partners. Met 12
dochterondernemingen is het bedrijf vertegenwoordigd op de Europese, Amerikaanse en Aziatische
markten.
De hoofdzetel van Sortimo Belux is gevestigd in Vilvoorde. Daarnaast zijn er nog vestigingen in
Tessenderlo en Sint-Eloois-Vijve.

