
 
 
 

 
 
 
 

 
Meer informatie 
Lionel Groetaers | Head of Corporate Communications | Tel + 32 2 778 13 06 | lionel.groetaers@etexgroup.com 

Etex NV | PassPort Building | Luchthaven Brussel Nationaal  | Gebouw 1K | 1930 Zaventem | België 
+32 15 71 77 20 | info@etexgroup.com | www.etexgroup.com  

Etex draagt bij tot COVID-19 vaccinatie 
strategie door de levering van 
hoogperformante isolatieoplossingen 
Zaventem, 27 april 2021 

Etex draagt bij tot COVID-19 vaccinatie strategie door de levering 
van hoogperformante isolatieoplossingen 

 
  

Etex, wereldwijd innovator op het gebied van bouwoplossingen en pionier in lichtgewicht constructies, 
heeft een aantal contracten gesloten voor de levering van hoogwaardige, ultradunne isolatieproducten die 
zowel in bouwtoepassingen als in passief gekoelde containers voor het transport van vaccins gebruikt 
worden. Met deze laatste draagt Etex bij tot de tijdige en veilige distributie van COVID-19-vaccins in ideale 
omstandigheden bij lage temperaturen over de hele wereld. Het bedrijf verwacht in 2021 een omzet van 
meer dan 6 miljoen euro voor deze producten, die worden vervaardigd in zijn vestiging in Sint-Niklaas, 
België. 

 
Miljoenen vaccins moeten onder specifieke omstandigheden worden vervoerd 

Terwijl burgers wachten op hun Covid-19 vaccinatieafspraak, wordt er veel informatie gedeeld over de 
manier waarop vaccins worden gemaakt, opgeslagen en vervoerd. Deze vereisten zijn bijzonder complex 
voor COVID-19-vaccins. 

Het "laatste kilometer"-transport, verwijzend naar het laatste deel van de reis van de distribrutiecentra 
naar de vaccinatiecentra, is een uitdaging voor gevoelige farmaceutische producten zoals vaccins. In deze 
fase moeten de flesjes met doses gedurende een aantal dagen onder constante en stabiele lage 
temperaturen - met zo weinig mogelijk schommelingen - worden bewaard. In het specifieke geval van 
COVID-19-vaccins moeten miljoenen vaccins zo snel en efficiënt mogelijk worden vervoerd, waarbij 
optimaal ruimtegebruik absoluut noodzakelijk is. 

Voldoen aan de vraag naar een hoogwaardige isolatieoplossing 

Ervaren in de logistieke vereisten van de koude toeleveringsketen en de voordelen van hoogwaardige, 
ultradunne, lichtgewicht isolatietechnologie, ontwikkelde Etex innovatieve oplossingen die microporeuze 
materialen en vacuümverwerkingstechnologie combineren. 
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Om snel in te kunnen spelen op de sterke vraag naar deze producten, verhoogt Etex zijn productiecapaciteit 
met 30% door 1,2 miljoen euro te investeren in bijkomende verwerkingstechnologieën. Dankzij deze 
inspanningen vertrouwen een aantal klanten op het vlak van logistieke verpakking nu op de microporeuze 
isolatietechnologie van Etex om COVID-19-vaccins snel, veilig en doeltreffend te leveren aan 
vaccinatiecentra over de hele wereld.  

Steven Heytens, Head of Industry Division: "Onze producten dragen bij tot de wereldwijde energie-
efficiëntie en creëren blijvende waarde voor onze klanten. Gedreven door de EU Green deal verwachten 
we dat de vraag naar dunne isolatieoplossingen voor bouw- en koellogistieke toepassingen de komende 
jaren sterk zal toenemen. Deze investering maakt deel uit van onze groeistrategie en bevestigt ons 
engagement om onze Europese positie in hoogwaardige microporeuze isolatie te versterken." 
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Over Etex 

Etex is een wereldwijde producent van bouwmaterialen en pionier op het gebied van lichtgewicht bouwoplossingen. De onderneming wilt 
mensen over de hele wereld inspireren om leefruimtes te bouwen die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn.  

Het hoofdkantoor van het familiebedrijf bevindt zich sinds 1905 in Zaventem, België en inmiddels heeft het wereldwijd meer dan  
11.000 werknemers. Etex heeft 110 productielocaties in 42 landen, en heeft in 2020 een omzet van 2,6 miljard EUR en een REBITDA van 
484 miljoen EUR opgetekend. Etex stimuleert een cultuur van samenwerking en zorgzaamheid, een pioniersgeest en de passie om het 
altijd beter te doen voor haar klanten. 

Etex heeft zes onderzoeks- en ontwikkelingscentra die vier wereldwijde divisies ondersteunen: 
• Building Performance: droogbouwoplossingen waaronder gips- en vezelcementplaten, pleister en samengestelde producten, 

passieve brandbeveiliging en aanverwante producten. 
• Exteriors: een reeks esthetische vezelcementproducten voor externe toepassing in de agrarische, architecturale en residentiële 

sectoren. 
• Industry: brandbeveiliging en hoogwaardige isolatie-oplossingen voor de bouw- en OEM (Original Equipment Manufacturer)-

sectoren. 
• New Ways: offsite bouwtechnologiën voor zowel hout- als staalskeletbouw. 
 
Etex, “Inspiring Ways of Living”. Bezoek onze website voor meer informatie: www.etexgroup.com  


