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PERSBERICHT 

 
STERKE OMZETSTIJGING IN HET 1e TRIMESTER VAN 2015 

 
Brussel, 4 mei 2015 (17h45) – COIL, wereldleider op het vlak van de anodisatie van aluminium, kondigt 
een omzet aan voor het 1e kwartaal 2015 van 6.357 K€, een stijging met 21,1% t.o.v. dezelfde periode 
van het vorige boekjaar.  
 
In Europe is de verkoopstijging te wijten aan een positief prijseffect ten gevolge van de prijsstijging met 
25% die op 1 januari laatstleden door COIL ingevoerd werd. De ontwikkeling van de activiteiten wordt 
ook gestimuleerd door de diversificatie van de productmix op de nieuwe markten. De activiteit van 
uitbesteding aan de belangrijkste walserijen bleef echter gedeeltelijk beïnvloed door een chronisch 
gebrek aan kwaliteitsvol metaal. 
 
De verkoop van COIL buiten Europa zette het herstel van 2014 verder met een groei die gesteund wordt 
door architecturale projecten. Dit is duidelijk in China en komt ook op andere markten tot uiting. Deze 
gunstige ontwikkelingen worden gekenmerkt door een sterke groei van de pakketaanbiedingen (inclusief 
de levering van metaal), die ongeveer 12,5% van de kwartaalomzet vertegenwoordigen tegenover 4,3% 
in het verleden. 
 
In een context van een toenemende vraag naar geanodiseerd aluminium ziet COIL 2015 gunstig 
tegemoet. Ter ondersteuning van zijn expansiestrategie en om zijn operationele efficiency te verbeteren 
investeert de onderneming in de productiviteit en kwaliteit van zijn productieapparaat in België, maar ook 
in de installatie van de toekomstige lijn 6 in Duitsland. Deze zou in het vierde trimester van 2016 
operationeel moeten zijn. 
 
 
VOLGENDE AFSPRAAK: Algemene vergadering van woensdag 3 juni 2015 
 

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de 

bouw- en industriesectoren.  
 
Anodisatie is een elektrochemisch procedé 

(elektrolyse) dat op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag 
aanbrengt die beschermt en die kan worden gekleurd. Dit zorgt voor een 
buitengewone weerstand tegen corrosie en verhoogt de functionele kwaliteiten 
van het metaal.  
 
Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van 
aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn 
niet-magnetische eigenschappen, zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie 
en zijn hoge recycleerbaarheid. 
 
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: 
architectuur, design, industrie of auto's.    
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