"Altendorf is een naam als een klok die
iedereen in de sector kent"

NOBLESSE VANAF HEDEN

VERDELER ALTENDORF
Noblesse is vanaf heden verdeler van het gekende
merk Altendorf. Het is een grote blijk van vertrouwen
in het Belgische familiebedrijf en een mooie
toevoeging in het assortiment van Noblesse.

OVERNAME

STROOMVERSNELLING

"Alles begon in 2018, toen
Hebrock, een gewaardeerd merk
voor kantenlijmers binnen ons aanbod,
werd overgenomen door Altendorf", zo
begint Werner Kennes, salesmanager bij
Noblesse, zijn verhaal.
"Onze eerste reactie was uiteraard positief; zulke overname opent namelijk wel
wat perspectieven. Maar elke medaille
heeft ook een keerzijde; Altendorf had
ook kunnen beslissen om het volledige

"Na de overname door Altendorf kregen
wij al snel de vraag van onze klanten of
zij nu ook bij ons terecht konden voor de
formaatzagen van Altendorf. Dat was
echter niet mogelijk. Intussen bleven we
onveranderd de machines van Hebrock
verdelen", zo gaat Werner verder.
In dit perspectief vonden wij het wel een
logische stap om de activiteiten van Altendorf in België onder één noemer te brengen. Uiteraard wensten wij dat Noblesse

gamma ergens anders onder te
brengen en dus Hebrock uit ons assortiment te halen. Dat zou uiterst jammer zijn
gezien de mooie successen van de laatste jaren. Hebrock was immers op korte
tijd uitgegroeid tot een van de grootste
merken uit ons assortiment. Dan wil je dat
uiteraard liever niet kwijtspelen."

"Iedereen kent de F45 paneelzaag"

Benelux deze opportuniteit ooit zou krijgen. We merkten immers dat het voor
onze klanten niet altijd even evident is om
hun weg te vinden naar de juiste machines en leverancier(s).
Als je je dan kunt profileren als eenheid, als “Altendorf Group”, zullen we maar zeggen, kunnen je
klanten bij één verdeler terecht,
zo sta je veel sterker. Dat maakt
de zaken voor de klant ook veel duidelijker."
"Zo'n constellatie laat ook toe om makkelijker pakketten te kunnen aanbieden;
de combinatie van een paneelzaag met
kantenlijmer is in vele gevallen de eerste
investering voor een beginnend schrijnwerker of interieurbouwer. Wij zijn er
altijd van overtuigd geweest dat dit de
enige correcte weg was om succesvol
verder te kunnen bouwen aan het verhaal
“Altendorf Group."
In januari 2021 resulteerde deze denkpiste uiteindelijk in de beslissing om alle
activiteiten van Altendorf voor België volledig onder te brengen bij Noblesse.

ALTENDORF,
EEN NAAM ALS EEN KLOK
Het spreekt voor zich dat Noblesse
terecht fier is om dit nieuws te mogen verkondigen. "Het is een naam als een klok
die iedereen in de sector kent. Net zoals
Striebig voor ons de referentie is voor ver-

"Met nieuwe machines zoals de F25 is de
Altendorf-kwaliteit er voor elk budget"

ticale paneelzagen, is Altendorf de norm
voor formaatzagen. Iedereen kent bovendien de F45 paneelzaag, de WA80 of
de WA6-reeks zijn onverwoestbare
series.”
Dankzij dit partnerschap kunnen we met
Noblesse naast onze kantenlijmers nu ook
de formaatzagen in diverse uitvoeringen
aanbieden. Met de recente toevoeging
van nieuwe machines zoals de F25 vind
je voor elk budget zeker de geschikte
oplossing."
De showroom ziet er bij Noblesse binnenkort uiteraard helemaal anders uit. "We
willen de ideale opstelling tonen, waarbij
Altendorf een prominente plaats krijgt,
zonder onze andere merken uit het oog te
verliezen", verzekert Werner Kennes.
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