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COOL&COMFORT

ZICHTLOCATIE IN REKKEM VOOR 
BUIZENSPECIALIST

Het groeiparcours van Lesage Industries doet de buizenspecialist 
uitkijken naar een ruimere locatie. Binnenkort verhuist het Gul-
legemse bedrijf naar een nieuwbouw langs de E17 in Rekkem 
(Menen), waar het over een markant gebouw van 11.000 m² zal 
beschikken. D O O R  P H I L I P  D E C L E R C Q

“Onze business draait rond koper, mes-
sing en aluminium, maar de marktont-
wikkelingen vragen om een verbreding 
en verdieping van ons aanbod. Op 
onze locatie in Gullegem waren we 
te krap behuisd en waren er geen 
uitbreidingsmogelijkheden. Langs de 
E17 in Rekkem vonden we een terrein 
van 20.000 m² waar een gebouw met 
een voorgevel van 120 m in aanbouw is. 
Onze keuze voor Rekkem is mee inge-
geven door het feit dat onze meeste 
medewerkers in de regio Wevelgem-
Menen wonen. Onze naam klinkt ver-
trouwd in de oren, maar wat we precies 
doen is nog te weinig bekend. Lesage 
Industries is een gezond en stabiel 
bedrijf, dat ook dynamisme wil uitstra-
len. Bedoeling is dat we op 15 oktober 
volledig operationeel zijn”, aldus een 
ambitieuze Nicolas Vander Stichele, 
CEO van Lesage Industries. “Met de aan-
werving van Stefaan Taeckens hebben 
we bovendien iemand in huis gehaald 
die ons team verder versterkt en de 
markt door en door kent.”

Open communicatie
Alle naaste medewerkers (productiever-
antwoordelijke, hoofdmagazijnier etc) 
werden nauw bij het ontwerpproject 
betrokken om mogelijke minpunten 
uit de huidige situatie te vermijden. 

“Momenteel telt Lesage Industries een 
20-tal medewerkers, maar als onze 
groeicurve zich doorzet kan dit aantal 
in de nabije toekomst fors toenemen. 
Ons sleutelwoord is flexibiliteit, dit 
naar klanten, leveranciers, personeel 

etc.”, aldus Vander Stichele. Naar een 
ontwerp van het Kortrijkse architec-
tenbureau D’Hondt-Beyens-Goesaert 
realiseerde Willy Naessens een beton-
nen (met parketplaatindruk) gebouw, 
waarin een kantorenblok – bekleed 
met zwarte sandwichpanelen – werd 
geïntegreerd. De grote glaspartijen 
zorgen voor ruime daglichtinval en de 
glazen tussenwanden voor open com-
municatie. Er is 10.000 m² ruimte voor 
productie en opslag, verdeeld over zes 
loodsen, drie voor de productie en drie 
voor de handelsactiviteiten. Het zwarte 
kantoorblok – met zicht op de E17 - 
heeft een oppervlakte van 1.000 m².

Franse markt in het vizier
“De uitbreiding van het gamma in de 
breedte impliceert dat we nu koperen 
buizen in verschillende wanddiktes 
kunnen aanbieden, net als onder meer 
fittingen en isolatiemateriaal. Door 
productoptimalisatie willen we nog 
betere kwaliteit leveren. Vorig jaar zijn 
onze productie-activiteiten met 17% 
gegroeid, ook al kampten we met mani-
fest ruimtegebrek. Klanten vragen ons 
vaak of we de buizen die we op maat 
natrekken, ook niet meteen kunnen 

plooien. Zo kunnen ze een stap (een 
toeleverancier in plooiwerk) en dus tijd 
uitsparen”, aldus de CEO van Lesage 
Industries. “Vanaf 2019 willen we de 
focus op de Franse markt versterken. 
Ook dit vraagt een flexibele instelling. 
Op de Belgische markt hebben koperen 
buizen doorgaans een lengte van 6 m, 
op de Franse markt is dit 4 meter. De 
meeste toeleveringsbedrijven plooien 
tot 4 meter. Sommige klanten vragen 
ons om buizen met lengtes van 8 of 
10 meter te plooien. In Rekkem zal dit 
geen probleem meer zijn. Zo creëren we 
toegevoegde waarde voor de klant. Met 
Wielandt, Bänninger, Halcor en Mobius 
hebben we onze vertrouwde partners-
leveranciers. Door de marktontwikkelin-
gen servicen we onze klanten ook met 
andere Europese merken, indien deze 
aan hun specifieke behoeften voldoen.”

 I www.lesage.be
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Een simulatie van de nieuwe Lesage 
Industries-vestiging in Rekkem.
Foto’s Lesage Industries

“De bedoeling is dat we op 15 oktober 
volledig operationeel zijn op de nieuwe 
locatie”, aldus Nicolas Vander Stichele.


