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Wereldwijde nr. 1 op gebied van aluminiumanodisering PERSBERICHT 

 

COIL REALISEERT EEN OMZET 2017  
DIE AANSLUIT OP ZIJN VERWACHTINGEN 

 
Brussel 23 november 2018 (17u45) – Coil, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisering maakt zijn 
jaarresultaten van 2017 bekend. 
 
Evolutie van de omzet per trimester 
 

(in duizenden euro) 2017 2016 Variatie 

1e kwartaal 7.457 6.903 + 8,0% 

2e kwartaal 6.904 8.579 - 19.5% 

3e kwartaal 8.478 9.073 - 6,6% 

4e kwartaal 6.847 8.454 - 19.0% 

Jaartotaal 29.686 33.009 - 10,1% 

 
Prestaties volgens verwachting in vergelijking met een historisch hoger cijfer 
 
De omzet van 2017 bedraagt 29.686 K€, wat in overeenstemming is met de verwachtingen van het bedrijf. De 
omzet wordt vergeleken met een bijzondere hoge vergelijkingsbasis: de omzet van 2016 kende een stijging 
van 32,3% en bereikte een nieuw record. 
 
De verkoop van de anodisatiediensten (25.388 K€) daalde met 9,7 % tegenover 2016, voornamelijk onder 
invloed van de grote volatiliteit in de vraag van metaaldistributeurs door de schommelingen van de 
aluminiumprijzen, met name in het tweede en vierde kwartaal van het boekjaar. Deze impact versterkt door 
een ongunstig vergelijkingsbasis, werd gedeeltelijk gecompenseerd door de diversificatie van de 
productklantenmix, met name in het segment van de aluminium composietpanelen, waar COIL zijn posities 
verder heeft versterkt. 
 
Na een recordjaar in 2016 consolideerde de verkoop van het totaal pakket (metaal en anodisatie) zijn 
internationale ontwikkeling door enkele belangrijke orders te leveren in Europa, Azië en de Verenigde Staten. 
Over het hele jaar genomen bedroeg de verkoop 4.298 K€ (-12,1%), ofwel 14,5% van de totale omzet 
tegenover 14,8% in 2016.  
 
Afsluiting van het strategisch investeringsprogramma om de groei te versterken 
 
COIL heeft in de loop van het jaar zijn uitgebreid investeringsprogramma afgesloten om zijn industriële 
middelen uit te breiden en te verbeteren. In Duitsland verdubbelde de fabriek van Bernburg zijn 
productiecapaciteit dankzij de installatie van een nieuwe continue anodisatielijn en een nieuwe technologisch 
geavanceerde logistiekhal. Deze ultramoderne lijn, die sinds het vierde kwartaal van 2017 operationeel is, wint 
geleidelijk aan kracht. Sinds begin 2018 neemt het bedrijf de productie over van lijn 3 in België om te voldoen 
aan de groeiende vraag naar dik metaal voor de architectuurmarkten. 
 
In België heeft COIL, na de grote investeringen voor het moderniseren van lijnen 1 en 2 in de voorgaande 
boekjaren, de installatie afgrond van de nieuwe generatie stukanodisatielijn aan het einde van het jaar. Met 
behulp van het nieuwe Aloxide® procedé is deze lijn bedoeld voor de "just-in-time" productie van kleine series 
met grote afmetingen in overeenstemming met bestaande continue anodiseersystemen. 
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Deze Aloxide® lijn levert nieuwe strategische kansen op voor COIL. Hiermee kan het bedrijf snel beperkte 
hoeveelheden geanodiseerde aluminiumplaten leveren, vooral voor architecturale projecten. Bovendien geeft 
zij het bedrijf ook extra middelen om zijn productportfolio uit te breiden en toegang te krijgen tot nieuwe 
eindmarkten. De eerste bestellingen die op deze lijn werden verwerkt sinds de start van de productie begin 
2018 hebben de hoge technische kwaliteit ervan bevestigd. 
 
Vooruitzichten 
 
Dankzij de versterkte en gediversifieerde industriële middelen is COIL gereed om zijn toekomstige groei te 
verwelkomen en zijn waardecreatie duurzaam te ontwikkelen op een geanodiseerd aluminiummarkt met zeer 
positieve vooruitzichten op lange termijn. 
 
Financiële agenda 2018 (ter informatie) 
 

• 26 april 2018  Jaarresultaten 2017 en omzet van het eerste kwartaal van 2018 

• 19 juli 2018  Omzet van het eerste halfjaar van 2018 

• 2 oktober 2018  Resultaten van het eerste halfjaar van 2018 

• 13 november 2018 Omzet van het derde kwartaal van 2018 

 
Persberichten worden uitgegeven na sluiting van de Beurs. 

 
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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