Glasgroothandel steekt
twee miljoen in fabriek
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Buchsbaum (GSWB) bouwt zelf een
fabriek voor de productie van gelamineerd glas. Het bedrijf investeert twee
miljoen euro in het project.
De fabriek bestaat uit een lamineerlijn in een nieuw te bouwen hal van
2500 vierkante meter. Op de lijn kan
straks 60 ton glas per dag worden geproduceerd. Dat zijn drie volle
vrachtwagens per dag.
Het lijkt opmerkelijk dat het bedrijf
juist nu kiest voor deze investering.
Een sterk afnemende bouwproductie
heeft immers ook zijn weerslag op de
hoeveelheid verkocht glas. Volgens
woordvoerder Matthijs Dammers
merkt ook GSWB dat het zwaar weer is
in de Nederlandse bouw. “Dit hebben
we gelukkig goed weten te maken met
onze export. De eisen voor veiligheid
nemen nog steeds toe, waardoor gelaagd glas een steeds groter aandeel
krijgt in onze productportefeuille. We
denken dat de tijd nu rijp is om deze
investering te doen.”
GSWB denkt dat er juist in deze tijd
kansen liggen voor de producten die

straks uit de nieuwe fabriek komen.
“Als groothandel hebben we nu al het
meest diverse aanbod van Europa.
We merken dat met name bij veiligheids-, geluids- en zonwerend en anti-inbraakglas de vraag toeneemt. En
het huidige aanbod daarvan is vaak
versnipperd en gemaakt voor standaard toepassingen. Wij kunnen
straks ook meer gespecialiseerde
soorten aanbieden zoals gekleurd
glas en kogelwerend glas, en veel
sneller naar vraag produceren. Bovendien kunnen we gelamineerd
glas in meer afmetingen produceren.
Met deze productielijn is een maximum van 2,55 bij 6 meter mogelijk.”
Het gelamineerde glas wordt straks
onder de naam Cura Glass op de
markt gebracht.

Eerste paal
Vorige week werd de eerste paal voor
de fabriek in Lopik geslagen. Begin
november moet de productielijn in
gebruik worden genomen.
GSWB heeft een jaaromzet van zo’n
35 miljoen euro en 135 mensen in
dienst. Voor de productielijn komen
daar op korte termijn nog minstens
zeven werknemers bij.

