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Wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie — www.coil.be  PERSBERICHT 

 
OMZET 1e SEMESTER 2017: 14,4 M€ 

 
Brussel, 20 juli 2017 (17u45) - COIL, wereldleider op het gebied van continue aluminiumanodisatie, kondigt haar 
omzet over het eerste halfjaar 2017 aan.  
 
Evolutie van de omzet per kwartaal 
 

(in duizenden euro) 2017 2016 Schommeling 

1e kwartaal 7.457 6.903 + 8,0 % 

2e kwartaal 6.904 8.579 - 19,5 % 

Totaal 1e halfjaar 14.361 15.482 - 7,2 % 

 
Tijdelijke vertraging van de verkopen in het tweede kwartaal 
 
De omzet voor het tweede kwartaal van 2017 wordt vergeleken met een hoge referentiebasis, aangezien in het 
tweede kwartaal van 2016 een stijging van 36,2% werd opgetekend. Daarnaast hebben diverse externe factoren 
de bedrijfsactiviteiten tijdelijk beinvloed. 
 
Als gevolg van volatiele aluminiumprijzen werd de verkoop van anodisatiediensten vooral afgeremd door de 
afwachtende houding van de distributeurs die hun metaalvoorraden tijdens deze periode hebben bijgesteld. Dit 
tijdelijk en wederkerend fenomeen, dat nog versterkt werd door een ongunstig basiseffect, overheerste de goede 
resultaten op de nieuwe industriële markten, met name in de branche van de aluminium composietpanelen. De 
anodisatiediensten (6.361 K€ in het tweede kwartaal 2017) zijn op jaarbasis met 15,2% gedaald, maar zijn vrij 
stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal van het boekjaar (-0,5%). 
 
De verkoop van het totaal pakket (metaal en anodisatie) heeft de commerciële ontwikkeling geconsolideerd, 
vooral in Azië.. Na de belangrijke leveringen in de loop van de laatste kwartalen, bedraagt de verkoop ervan in 
het tweede kwartaal 2017 8% van de kwartaalomzet in vergelijking met een bijzonder hoge kwartaalreferentie 
voor 2016. Over het eerste halfjaar is de verkoop goed voor 11,2% van de omzet, tegenover 11,6% in het eerste 
halfjaar 2016. 
 
Realisatie van een belangrijke investeringscyclus in Duitsland 
 
Op industrieel vlak heeft COIL de periode benut om de installatie van haar nieuwe continue anodisatielijn op 
haar ultramoderne site in Bernburg, Duitsland, te voltooien.  
 
Sinds juli worden de eerste productietesten uitgevoerd om de kwaliteit, de productiviteit en de betrouwbaarheid 
van de lijn te testen. Nu hebben de testen betrekking op natuur anodisatie. In september worden ze uitgebreid 
naar de gekleurde geanodiseerde productie. Het is de bedoeling dat deze lijn operationeel wordt 5 dagen op 7, 
de klok rond, vanaf het vierde kwartaal 2017. 
 
Door de inbedrijfsstelling van deze nieuwe lijn zal COIL haar productiecapaciteit kunnen verhogen met 15.000 
ton per jaar, bovenop de huidige capaciteit van 50.000 ton die zij al heeft met de vijf andere bestaande lijnen in 
België en Duitsland. Deze lijn, die is uitgerust met de beste technologische standaarden en voldoet aan de 
veeleisende milieunormen, zal bijdragen aan de groeiende en duurzame vraag naar dik metaal voor  
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bouwtoepassingen. Ze zal het met name mogelijk maken om continu geanodiseerde aluminium bobijnen  tot 2 
m breed en 3 mm dik te verwerken in een ruim gamma van afwerkingen en kleuren.  
 
Vooruitzichten 
 
COIL zal naar verwachting in de eerste helft van 2017 een solide winstgevendheid leveren ondanks de afname 
van de omzet over de periode. 
 
Voor het tweede halfjaar verwacht COIL een geleidelijke verbetering van haar verkoop ondanks een ongunstig 
basiseffect dat waarschijnlijk zal blijven doorwegen in het derde kwartaal. Deze trend, die ondersteund wordt 
door de betere marktomstandigheden, is gebaseerd op de duurzaam positieve vooruitzichten in de 
onderaannemingsactiviteiten en wordt geconcretiseerd door een beter orderboek sinds eind juni 2017.  
 
Tegelijkertijd zal COIL haar belangrijke investeringscyclus realiseren met niet alleen de effectieve 
inbedrijfsstelling van haar nieuwe continue anodisatielijn in Duitsland, maar ook de installatie van de nieuwe 
generatie stukanodisatielijn welke in het vierde kwartaal 2017 zal gerealiseerd worden.in België. 
 
Deze grootschalige investeringen zullen zorgen voor een belangrijke, flexibele en ultramoderne 
productiecapaciteit om de groei van COIL te ondersteunen en zo goed mogelijk het marktpotentieel van haar 
markten te valoriseren. 
 
VOLGENDE AFSPRAAK: Resultaten 1e halfjaar 2017, 3 oktober 2017 na beurs 
 
 

COIL is wereldleider op het vlak van anodisatie voor 
de bouw en industrie. 
 
Anodisatie is een elektrochemisch procedé 

(elektrolyse) dat op het oppervlak van het aluminium een natuurlijke 
oxidelaag aanbrengt die beschermt en 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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