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Connecting
the dots
De kracht van een familiebedrijf

Al meer dan 55 jaar geeft Sobinco de toon ‘Verbinding’ is trouwens altijd cruciaal
aan inzake ontwikkeling en productie geweest binnen Sobinco. Er is niet alleen de
van hoog kwalitatief hang- en sluitwerk sterke familieband tussen de broers Van
voor aluminium ramen, deuren en schuif- Parys die het dagelijks bestuur in goede
deuren. Maar Sobinco zet veel meer in banen leiden. Ook de vertrouwensrelatie
beweging dan enkel het openen en sluiten tussen alle medewerkers zorgt ervoor dat
van ramen en deuren, het verbinden van de verschillende productiefases mekaar
binnen met buiten of het connecteren van vlekkeloos opvolgen.
kader en vleugel.

Bovendien weet Sobinco trends te detec-

Sobinco kiest resoluut voor een complete teren en deze te vertalen naar evenwichservice om de band met de klant te be- tige innovaties waarbij functionaliteit,
vestigen en te versterken, want Sobinco veiligheid en esthetiek primeren. Op
begrijpt als geen ander de kunst om die manier is Sobinco er jaar na jaar in
complexe vragen op maat te beantwoor- geslaagd zichzelf te blijven vernieuwen,
den door het verbinden van mensen met door altijd het groter geheel te zien en
productieprocessen, ideeën met ontwerpen door de juiste connecties te maken.
en kennis met vakmanschap.

Connecting the dots
between customer needs
and custom-made solutions
through high-tech engineering
and great craftsmanship.
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Connecting
our values
Wat ons onderscheidt

Productontwikkeling betekent voor Sobinco Sobinco streeft ernaar alle mogelijkheden
meedenken met de klant. Daartoe worden te benutten om veranderende markten en
dagelijks medewerkers uit alle bedrijfsdo- opportuniteiten te exploiteren.
meinen samengebracht op overlegplatformen waar vakkennis, creativiteit en
gedrevenheid sleutelelementen vormen
voor toekomstig succes.

Om aan deze objectieven te voldoen blijft
Sobinco inzetten op:

• innovatie op maat

Sobinco focust op esthetische oplossin- •

integrale dienstverlening

gen, het leveren van top level producten •

transparante communicatie

en het bieden van een onberispelijke
service waarbij altijd het nodige wordt
gedaan om een langdurige, succesvolle

• flexibiliteit in productieplanning
• operationele excellentie

samenwerking met de klant te garanderen. •

gewaarborgde kwaliteit
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Bij Sobinco ligt de focus altijd op de
klant. We analyseren voortdurend in welke
mate de huidige producten voldoen aan
de klantenbehoeften en waar we op korte
termijn kunnen bijsturen.
Dankzij onze jarenlange ervaring en
doorgedreven knowhow kunnen we
de klant kostbaar advies geven op het
vlak van haalbaarheid, functionaliteit,
vormgeving en materiaalkeuze.
Bij het bedenken en creëren van innovaties
letten we op trends en ontwikkelingen in de
markt en onderzoeken we welke invloed
ze kunnen hebben.
Onze R&D-afdeling is flexibel en inventief
op het vlak van design, productontwikkeling
en realisatie om zo de meest efficiënte en
duurzame oplossingen met meerwaarde
te bieden.

Innovatie
op maat
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Een hoogtechnologisch machinepark, de capaciteit
om zelfs een detail van een product aan te passen, het
organiseren van aparte lijnen voor speciale series, een
lakkerij-afdeling die 450 RAL-kleuren aanbiedt en de
flexibiliteit in productieplanning maken o.a. deel uit
van de ver doorgedreven service die Sobinco aanbiedt.
In realiteit worden we echter meer dan eens geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden of praktische
problemen. Net dan is het essentieel om te kunnen
terugvallen op een ervaren support-team. Niemand
kent hang- en sluitwerk voor aluminium ramen en
deuren beter dan Sobinco. Onze klanten worden van
in het begin met raad en daad bijgestaan. De kans dat
we voor uw specifieke vraag al een pasklaar antwoord
hebben is dus vrij groot.
Al onze ontwikkelingen worden bovendien voorzien van
gedetailleerde documentatie aan de hand van catalogi, montagevoorschriften, handleidingen, brochures,
leaflets, enz...
Op de salesafdeling van Sobinco werken enthousiaste en betrouwbare specialisten ter zake. Zij
komen dagelijks in contact met klanten en kennen het
gamma als geen ander.
Om de procedure voor het berekenen, visualiseren en
monteren van raambeslag te vereenvoudigen werd de
software ChronoLogic ontwikkeld. Dankzij deze handige
tool kunnen onze klanten uitermate efficiënt bestellen,
wat een grote tijdswinst betekent.
Onze commerciële binnendienst is in de sector gekend om haar bereikbaarheid, geduld en transparante
communicatie.

Integrale
dienstverlening

Operatione
excellentie

ele
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Door de verticale integratie is de productie
bijzonder complex maar terzelfdertijd ook
flexibel en optimaal georganiseerd.
De productiesite van de hoofdvestiging in
Zulte is ingedeeld in twintig afdelingen
die een snelle, beheerste en foutloze
productie mogelijk maken.
Met het oog op het realiseren van een
korte time-to-market beschikt Sobinco
over een uitgebreide matrijzenmakerij
met hoogtechnologische CNC-machines.
Per jaar maken we een 200-tal nieuwe
matrijzen en ontwikkelen we tal van kleinere
productietools.
Ook alle prototypes, nodig voor het
testen van nieuwe ontwerpen, worden
bij Sobinco vervaardigd.
Elk productieproces wordt nauwkeurig
geanalyseerd met het oog op efficiëntie
en uitvoeringssnelheid, materiaal- en
energieverbruik, afvalvermindering en
kostenbesparing.
Het doel is te allen tijde de activiteiten
maximaal te optimaliseren om de klant
correct en snel te bedienen.
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Belgische
topkwaliteit
Sobinco is het enige bedrijf in België Ook inbraaktesten, corrosiewerende
gespecialiseerd in de ontwikkeling en testen en lucht-, wind- en waterproeven
productie van hang- en sluitwerk voor die de meest extreme weersomstandighealuminium ramen en deuren.
Sobinco beschikt over een uitzonderlijk
grote testafdeling waar continu proeven
gedaan worden op zowel nieuwe als op

den simuleren, worden intern uitgevoerd
en dat volgens de laatste Europese
of landspecifieke richtlijnen en kwaliteitsnormen.

bestaande producten. Het gaat vooral Een aantal van onze ontwikkelingen werd
om cyclische en sterkteproeven. Zo gepatenteerd om namaak tegen te gaan
kunnen we onze producten op hun duur- en zo de 100% Belgische topkwaliteit te
zaamheid testen in combinatie met de kunnen blijven garanderen.
profielsystemen van onze klanten.

®

Inside

Sobinco Inside®,
het kwaliteitslabel
met het blauwe bolletje

De hang- en sluitsystemen van Sobinco zijn technologische
hoogstandjes en 100% van Belgische makelij.
Hoewel Sobinco producten bijna onzichtbaar zijn voor de
consument, zijn ze van cruciaal belang voor de kwaliteit van het
eindproduct en dragen ze bij tot een veilige, comfortabele
en stijlvolle woon- en werkomgeving.
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Connecting
our products
Wat we maken

Sobinco ontwikkelt, produceert en exporteert een brede waaier aan esthetische oplossingen om ramen, deuren en
schuifdeuren op een gebruiksvriendelijke
manier te bedienen en te beveiligen.
Naast functionaliteit, duurzaamheid en kwaliteit zijn veiligheid en vormgeving
een belangrijk aspect van de productontwikkeling.
Het design van de handgrepen, het gebruik van bepaalde materialen en de keuze
van de kleur of afwerking bepalen mee het uitzicht van ramen en deuren.
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VOOR RAMEN

VOOR DEUREN

VOOR SCHUIFDEUREN

Sobinco produceert een ruim aanbod aan Sobinco is sterk in het ontwikkelen van Sobinco produceert producten voor
kwalitatieve producten voor het veilig en scharnieren, ook op maat van de klant. verschillende types schuifdeursystemen:
gemakkelijk bedienen van diverse raamtypes: De 2-delige en 3-delige klembare

• draai-kipramen

scharnieren alsook de schroefbare

• cilinderbediende schuifdeuren

opbouwscharnieren, geschikt voor •

krukbediende schuifdeuren

• kip-draairamen

elke profielcombinatie, laten grote deur- •

hefschuifdeuren

• draairamen

gewichten toe en zijn voorzien van een

• kipramen
• opperluchtramen
• projecterende ramen
• tuimel- en wentelramen
Dit gaat van volledig klembaar sluitwerk
met revolutionair tringelsysteem in
kunststof over zichtbare en verdekt-

groot regelbereik.
Sobinco heeft een uitgebreid gamma
veiligheidssloten in verschillende uitvoe-

Dit gaat van meerpuntsloten en enkelsloten tot handgrepen, komgrepen
en wielen.

ringen en afmetingen die een maximale
bescherming bieden tegen inbraak.
Veiligheidscilinders voor het vergrendelen
van deuren zijn verkrijgbaar in een groot
aantal verschillende maten.

liggende scharniersystemen tot een
volledige centrale sluiting bestaande
uit handgrepen, schaarsystemen,
hoekoverbrengingen, roltappen,
sluitstukken, oploopblokjes,... Alle
producten zijn vervaardigd uit roestvrije
materialen.

Om het gamma compleet te maken, biedt Sobinco een diversiteit van verschillende types raamkrukken, deurgrepen, trekkers, schuifdeurkrukken en komgrepen aan. Strak en minimalistisch of tijdloos en stijlvol, voor elk openingstype kan een
uniforme look bekomen worden.

Sterk
Wind- en waterdicht
Corrosiewerend
Onderhoudsvrij
Hoogwaardige materialen
Zware gewichten

Esthetisch
Minimalistisch design
Uniforme look
Verdektliggend
Grote afmetingen
Tijdloos

Inbraakveilig
Chrono Safe RC2
RC3 en RC4 keuring
SKG** en SKG*** keuring
Ruime keuzeopties
Alle raam-, deur- en
schuifdeurtypes
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Connecting
our people
Zij die het maken

Sobinco bestaat dankzij 350 medewerkers van de klant te voldoen. Grote series,
die de Sobinco waarden uitdragen. Met kleine beperkte collecties, onze mensen
een zeer groot engagement weten zij hun passen zich aan. Sobinco vormt zo een
kennis en knowhow om te zetten naar de gestructureerd geheel dat tevens het verontwikkeling en productie van high-end mogen maximaliseert om snel te reageren
producten.

op wijzigende marktfactoren.

Een team van meer dan 30 ingenieurs Onze operationele excellentie steunt niet
en designers is continu gefocust op de enkel op efficiënte interne communicatie
opvolging en vernieuwing van het aan- maar ook op durf om te veranderen, gekopbod. Dagelijks doen de vakmensen van peld aan creativiteit en betrokkenheid
Sobinco een beroep op hun inventiviteit van alle medewerkers.
om het project van de klant kwalitatief en
productiematig in goede banen te leiden.
Gezien onze productie zo goed als volledig
onder één dak gevestigd is, kunnen we
ons flexibel opstellen om aan de eisen
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Connecting
our history
Hoe we het deden

Sobinco of Société Belge pour l’ Industrie Intussen staan de 4 zonen aan het roer
et le Commerce werd opgericht in 1961 en beschikt de Sobinco Groep over een
als trading-bedrijf in ijzerwaren door Remi productievestiging in Portugal, verVan Parys en zijn echtgenote Paule. Het koopkantoren in China en Polen en
ging toen hoofdzakelijk om producten voor vertegenwoordiging in gans Europa,
stalen ramen en deuren.

de USA en van Rusland tot in India.

Om beter te kunnen inspelen op de In België zijn ruim 350 gedreven medewergroeiende vraag, werd al gauw beslist kers aan de slag. Vanuit de hoofdvestiging
om zelf producten te ontwikkelen en ze in Zulte worden de producten uitgevoerd
vervolgens zelf te produceren.
Wat ooit klein begon in de achtertuin van
Remi Van Parys is vandaag uitgegroeid
tot een toonaangevend bedrijf in hang- en
sluitwerk voor aluminium ramen en deuren
met meer dan 30.000 m2 productieruimte. Alle productieprocessen, van
grondstof tot afgewerkt product, worden
binnen het bedrijf uitgevoerd.

naar meer dan 60 landen in de wereld.

1961
Oprichting Sobinco door

1962

1966

Opstart productie in Zulte

Uitbreiding productie tot 1302 m2

Dhr. Remi Van Parys

6 medewerkers

30 medewerkers

en zijn echtgenote Paule

Omzet € 95.000

Omzet € 386.000

1975

1984

Uitbreiding productie tot 2623 m2

Uitbreiding productie tot 4281 m2

Uitbreiding productie tot 5879 m2

51 medewerkers

65 medewerkers

Distributie Maco beslag voor PVC en hout

Omzet € 1.300.000

Omzet € 2.100.000

100 medewerkers

1971

Omzet € 6.600.000

1987

1995

1999

Uitbreiding productie en burelen

Uitbreiding productie tot 18.296 m2

Uitbreiding productie en burelen

2

172 medewerkers

tot 20.300 m2

116 medewerkers

Omzet € 22.000.000

220 medewerkers

tot 11.423 m

Omzet € 9.000.000

2009

Omzet € 29.000.000

2012

Heden

Uitbreiding productie tot 29.400 m2

320 medewerkers

Uitbreiding productie en burelen

310 medewerkers

Omzet € 55.000.000

Omzet € 51.500.000

>350 medewerkers
Omzet > € 64.500.000
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Connecting
our numbers
Met hoeveel we het doen in België

95%

Belgische productie

65

omzet

€

mio

4

broers

350

medewerkers

60%
medewerkers
uit de regio
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30

m

450

productieruimte

opties

K2
opp

20.000

RAL-kleuren

art./dag

in productie

5250
60

Export
landen

m opp magazijn

5 werelddelen

1000 orderlijnen/dag

2
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Connecting
work & life
Wat voor ons belangrijk is

Het creëren van een veilige en gezonde Duurzaamheid is een belangrijk aspect Onze organisatie draagt zowel respect
werkomgeving en maatschappelijke in de aluminiumsector. Het materiaal staat voor het milieu als werken onder veilige
betrokkenheid zijn essentiële onderdelen garant voor:

omstandigheden hoog in het vaandel,

van de dagelijkse activiteiten van Sobinco.

zowel op onze werkvloer als bij het ver-

• minder energieverbruik

Prototypes worden uitvoerig gecontroleerd,

werken van onze producten door onze

• een vermindering van de emissie klanten en bij het gebruik ervan door de
nagemeten en getest in onze ruime test• een optimalisatie van het recy- eindconsument.
afdeling zodat de uiteindelijke productie
clageproces.
voldoet aan de strengste Europese
normen.
Maar met duurzaam ondernemen bedoelen we niet enkel de levensduur en
stevigheid van elk product maar ook een
maatschappelijke en milieuverantwoordelijke
bedrijfsvoering.

Ook het persoonlijk leven van onze me-

Aluminium is een mooi voorbeeld van het dewerkers is belangrijk. 60% van onze
cradle-to-cradle principe. Het materiaal is Belgische werknemers woont in een
eindeloos recycleerbaar zonder verlies van straal van 10 km rondom het bedrijf. Een
sterkte of unieke eigenschappen. Hierdoor korte reistijd naar de job leidt niet alleen
kan aluminium hergebruikt worden voor tot minder milieubelasting, maar biedt
nieuwe producten, zonder kwaliteitsver- onze medewerkers een beter evenwicht
lies. Het hersmelten van aluminium vraagt tussen werk en privé.
bovendien 95% minder energie dan de
productie van primair aluminium. Dat
betekent dat gerecycleerd aluminium
een ecologisch verantwoord materiaal is
dat generaties lang beschikbaar zal zijn.
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Connecting
countries
Waar we het doen

Sobinco exporteert naar 60 landen in 5 continenten.
Wereldwijd zijn er ongeveer 550 medewerkers aan
de slag waarvan ongeveer 350 in België.

PRODUCTIE
België
Portugal

VERKOOPKANTOREN
Polen
China

VERTEGENWOORDIGING
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk
Zweden
Tsjechië
Rusland
USA
India
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Connecting
business & society
Wat we nog meer doen

Sobinco neemt haar maatschappelijke Daarnaast kunnen tal van Belgische
verantwoordelijkheid op door zich o.a. organisaties rekenen op financiële steun.
in te zetten voor “Ondernemers voor Sobinco moedigt nobele initiatieven aan
Ondernemers”. Deze organisatie brengt, en wil op die manier het verworven succes
rechtstreeks of onrechtstreeks, Belgische delen en bijdragen aan maatschappelijke
bedrijven waaronder Sobinco, in contact sensibilisering en bewustwording.
met economische initiatieven in het Zuiden
om deze financieel en/of met expertise te
ondersteunen.
De vzw richt zich specifiek op het bevorderen
van duurzame economische groei
in ontwikkelingslanden door lokaal
ondernemerschap te ondersteunen of
aan de basisvoorwaarden te werken om
hiertoe te komen. Voor “Ondernemers
voor Ondernemers” is het streven naar
meer welvaart voor de bevolking de
belangrijkste hefboom voor de socioeconomische ontwikkeling in de regio.

Sura Nualpradid / Shutterstock.com
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Connecting
with us?
BELGIË

DUITSLAND
OOSTENRIJK
ZWITSERLAND

POLEN
TSJECHIË
OOST-EUROPA

9870 Zulte

Sven Halbe

Edwin Epding

T. +32 9 388 88 81

M. +49 171 735 63 78

M. +48 608 495 022

F. +32 9 388 88 21

sven.halbe@sobinco.com

edwin@sobinco.pl

NEDERLAND

CHINA

Jaap van ‘t Hart

Xiaolong Yang

M. +31 6 53 68 80 47

M. +86 13910877955

jaap.vth@sobinco.com

x.yang@sobinco.com

VERENIGD KONINKRIJK

INDIA

4470 – 122 Maia

Paul Proctor

Abhishek Kale

T. +351 22 906 92 35

M. +44 7955282910

M. +91 9975954679

F. +351 22 906 92 39

paul.proctor@sobinco.com

abhishek.kale@sobinco.com

FRANKRIJK
ITALIË
SCANDINAVIË
USA

RUSLAND

SOBINCO
Waregemstraat 5

info@sobinco.com
www.sobinco.com

PORTUGAL
SPANJE
STA
Sociedade Transformadora de Aluminios, SA

Rua Terramonte 771

geral@sofi.pt
www.sofi.pt

Philippe Rotsaert
M. +32 495 10 78 70
philippe.rotsaert@sobinco.com

Nikolay Golovlev
T. +7 8123254940
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