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United Experts verhuist 
naar ruimere locatie 
Hoofdgebouw Ieper Business Park wordt uitvalsbasis

water. “Heel regelmatig komt Gluecom op 
verschillende momenten tijdens dezelfde 
productie boven: onze koudlijmen worden 
gebruikt om de voedingsdoosjes op zich 
te maken in het kartonnagebedrijf. Onze 
hotmeltlijmen worden dan even later bij 
klanten van onze klanten gebruikt om op 
hoge snelheid diezelfde doosjes af te slui-
ten nadat de voeding of andere goederen 
erin gestopt zijn.”
 
Naar 45 miljoen euro omzet
Gluecom is goed voor een productie van 
20.000 ton lijm per jaar, dankzij een 120-tal 
medewerkers. Naast de Belgische vestigin-

We komen vaker dan we denken in contact 
met lijm van Gluecom. De producten van 
Gluecom worden onder meer gebruikt om 
voedingsverpakkingen, postorderdozen, 
gezelschapsspelborden en boeken te 
kleven. “We produceren 3 categorieën lijm”, 
leggen Xavier Desimpel en Louis Piette uit. 
“De eerste categorie is meteen ons grootste 
nicheproduct: dierlijke lijm, op basis van 
gelatine. We zijn bij de enige 5 producenten 
in Europa.”
 
De dierlijke lijm wordt onder meer gebruikt 
om boeken te lijmen, luxeverpakkingen te 
produceren of spelborden te maken. “Alle 
spelborden van bijvoorbeeld Monopoly 
en Cluedo worden met onze lijm gemaakt. 
Maar ook bij heel wat luxeverpakkingen 
zoals voor champagne, parfum, choco-
lade, kledij,… wordt onze lijm gebruikt. 
Dierlijke lijm droogt heel snel en dat maakt 
het ideaal om in een snel productiepro-
ces te gebruiken. Bovendien is deze lijm 
van natuurlijke oorsprong en dus 100% 
biodegradeerbaar.” Daarnaast zijn er nog 
de hotmeltlijmen, die op een hoge tempe-
ratuur vloeibaar worden. De derde groep, 
de koudlijmen, zijn lijmen op basis van 

gen in Lokeren en Brugge, is er nog  
1 vestiging in Frankrijk, 1 in Polen en sinds 
kort dus een 4de in Groot-Brittannië. “We 
waren op zoek naar extra capaciteit om aan 
de toegenomen vraag in het VK te kunnen 
voldoen. Toen we de kans kregen om Pafra 
Adhesives over te nemen, een bedrijf met 
een stevige reputatie in Groot-Brittannië, 
hebben we niet geaarzeld.”
 
Pafra realiseert een omzet van 10 miljoen 
euro en brengt die van de groep in totaal op 
45 miljoen euro. “Goederen binnenkrijgen 
in het VK heeft zoveel voeten in de aarde, 
dat het eenvoudiger is om grote hoeveel-
heden grondstoffen binnen te brengen en 
daar ter plaatse te produceren. Dankzij 
deze overname komen er enkele nichepro-
ducten bij in het gamma: lijmen voor de 
productie van technische tapes, etiketten 
en labels.”
 
Groei realiseren in de sector van Gluecom 
is een langzaam proces. “Klanten blijven 
heel erg trouw aan hun leverancier. Als ze 
een oplossing gevonden hebben waarover 
ze tevreden zijn, gaan ze niet snel overstap-
pen. Onze groei realiseren we door extra 
marktsegmenten aan te snijden dankzij 
overnames. Anderzijds profiteren we 
mee van externe trends of groei van onze 
klanten. De opmars van de e-commerce 
was voor ons bijvoorbeeld een goeie zaak: 
dat zijn veel meer dozen die door Gluecom 
dicht geplakt kunnen worden.” (JM - Foto 
MVN)

www.gluecom.eu

Gluecom neemt  
Pafra Adhesives over  
Lijmgroep heeft nu ook vestiging in VK

De lijmgroep Gluecom heeft recent het Engelse lijmbedrijf Pafra 
Adhesives overgenomen, om op die manier extra productiecapaciteit 
in het VK te creëren. “Goederen binnenkrijgen in het VK heeft zoveel 
voeten in de aarde, dat het eenvoudiger is om daar ter plaatse te 
produceren”, zeggen Kortrijkse zaakvoerders Xavier Desimpel en Louis 
Piette. Gluecom is in totaal goed voor 20.000 ton lijm per jaar.

“Dankzij de overname 
komen er enkele 
nicheproducten bij 
in het gamma: lijmen 
voor de productie 
van technische tapes, 
etiketten en labels.”
 
—  XAVIER DESIMPEL EN LOUIS PIETTE
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Xavier Desimpel  
en Louis Piette.


