Investeren in de toekomst met nieuwe transmix machines
In 1966 startte Paul de Smet het eenmansbedrijf, met de specialiteit cement - zand chape.
In 1976 werd de eenmanszaak omgevormd tot BVBA De Smet - Smet. Vanaf 1990 werd
ook de tweede generatie verzekerd door de versterking van de zoon Kris De Smet die tot op
heden nog steeds de zaakvoerder is van het bedrijf.
De werkwijze voor het plaatsen van de cement - zand chape kende de voorbije decennia een
belangrijke evolutie, de betonmolen met aanhangwagen werd vervangen door een kleine
menger met pomp. Na ongeveer 30 jaar hard labeur werd een nieuwe transmix machine in
gebruik genomen waarmee het zware handwerk geringer werd en de dagproductie steeg.
Ook nieuwe markttrends, een evolutie in de materialen en de bekommernis om het handwerk
zo veel als mogelijk te reduceren, waren ‘de prikkel’ en hefboom om op zoek te gaan naar
nieuwe producten en efficiëntere productiemogelijkheden.
Het voorjaar van 2011 was de start van een zoeken naar nieuwe materialen voor dekvloeren
en de productie hiervan met efficiënte machines.
In oktober 2011 werd de cruciale beslissing genomen om te investeren in nieuwe producten
en dit gekoppeld aan een geavanceerd productieproces.
Er werd een transmix machine gekocht met een multifunctionele opbouw die geschikt was
voor het produceren van isolerende uitvullagen op basis van EPS korrels en het produceren
van vloei dekvloeren op basis van cement / zand of calciumsulfaat / zand.
Gezien de stijgende marktinteresse voor vloei dekvloeren werd er in 2014 als interim
oplossing een tweedehands transmix gekocht om de productiecapaciteit te verhogen.
Door de investering in 2018 in 2 nieuwe transmix machines en een ploeg ervaren,
competente medewerkers kunnen wij snel reageren op de opdrachten van de klanten.
Met ons aanbod van producten en productiemethoden worden alle klantenverwachtingen
ingelost. Voor verdere informatie : zie onze website www.desmetsmet.be of breng ons
gerust een bedrijfsbezoekje.
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