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Nieuwbouw in Nederland en Curaçao

Global Paint Products BV gaat capaciteit uitbreiden
Boven-Leeuwen/Curaçao - Verfproducent Global Paint Products zet ook zijn
eigen gebouwen in de verf. Door een gezonde groei zijn de twee huidige
locaties uit hun jasje gegroeid. In Curaçao verrijst een nieuwe fabriek en in
Nederland worden de verkoopkantoren, presentatieruimte en demoruimte
uitgebreid.
Op industrieterrein Brievengat in Curaçao prijkt een bouwbord: Global Paint Products Een
nieuwe verffabriek! Global Paint heeft sinds 2004 een tweede vestiging in Curaçao, met als
afzetgebied de Caribische markt. De verfproducent is ook daar door de spreekwoordelijke
wol geverfd; door een gezonde groei en expansiedrift kan de huidige fabriek kan het succes
niet meer bolwerken.
Rond oktober 2010 worden de eerste stenen gelegd. Naar schatting zal de nieuwe fabriek
medio 2011 op volle toeren kunnen draaien.
Ambitie
En ook de ambitie groeit. Zo moet de nieuwe fabriek de basis worden voor de verdere groei
van Global Paint op de Nederlandse Antillen, het Caribische gebied en Latijns Amerika.
Naast geautomatiseerde productie, wordt ook een volledig nieuw laboratorium in gebruik
genomen. Hier komt de nadruk te liggen op kwaliteit, continuïteit, ontwikkelingen en
productinnovaties. Allen in het kader van de richtlijnen van het keurmerk ‘Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen’.
Dit project levert tevens een stageplaats op aan een hts’er, die zo ervaring op kan doen in
het buitenland op het gebied van projectbegeleiding.
Ook in Nederland gaat gebouwd worden. De fabriek in Boven-Leeuwen wordt medio 2010
uitgebreid, vanwege groei van het bedrijf.
De verkoopafdeling krijgt een flinke uitbreiding. Verder worden er een nieuwe demonstratieen presentatieruimte gebouwd. Ook bij deze uitbreiding is tevens sprake van ‘Verantwoord
Ondernemen’. Zo worden ook de mogelijkheden bekeken om zonne-energie voor deze
uitbreiding in te zetten. Global Paint Products hoopt eind dit jaar deze nieuwe uitbreiding in
gebruik te kunnen nemen.
Noot voor de redactie:
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Global Paint Products, de heer Ralph
Peters, telefoon (0487) 59 51 60, e-mail verkoop@globalpaint.com, of kijk op onze website:
www.globalpaint.com.

