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        PERSBERICHT 
 
 
 

Ontex opent nieuwe productiefaciliteit in Polen 
 

 
Aalst-Erembodegem (België), 19 februari 2019 – Ontex Group NV (“Ontex”) heeft zijn 
nieuwe productiefaciliteit in Polen vandaag officieel geopend. De nieuw gebouwde 
vestiging in Radomsko past in de ambitie van Ontex om de internationale 
aanwezigheid uit te breiden en laat het bedrijf toe de Oost-Europese markt beter te 
bedienen. 
 
De eerste productielijn van de Radomsko vestiging werd vandaag officieel geopend met een 
evenement voor lokale media en partners. De bouw van de productiefaciliteit startte in 2017 en 
ging gepaard met een totale investering van ongeveer 16 miljoen euro. De vestiging is 26.000 
m² en werd gebouwd op een domein van 110.000 m². Het is een milieuvriendelijke faciliteit 
waarvan de producten een groene energie label hebben. De komende jaren zal de vestiging 
haar capaciteit uitbreiden van 1 naar 4 productielijnen. Tegen 2020 zou Ontex Radomsko 
minstens 170 lokaal aangeworven werknemers tellen. 
 
“We zijn erg trots dat we onze productiecapaciteit in Polen kunnen uitbreiden, wat ons 
engagement voor de Oost-Europese markt weerspiegelt”, zegt Charles Bouaziz, CEO van 
Ontex. 
 
Tot nu toe bediende Ontex de Poolse markt door producten van Tsjechië te importeren. De 
snelle ontwikkeling van de Poolse markt en de gunstige locatie hebben tot de beslissing geleid 
om een lokale productievestiging op te zetten. CEO Charles Bouaziz: “Bij Ontex geloven we 
sterk in een lokale marktbenadering. Strategisch gelegen productiefaciliteiten laten ons toe om 
efficiënt en flexibel te reageren op consumenten en hun behoeftes. De nieuwe productie in 
Radomsko zal helpen om ons groeiend klantenbestand in de regio nog uit te breiden.”  
 
De Radomsko vestiging is wereldwijd de 19de vestiging van Ontex. De Ontex Group heeft 
andere productiefaciliteiten in onder andere Tsjechië, Brazilië, Duitsland en Australië. 
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Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke 
hygiëne, met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en 
volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 
landen via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en 
Serenity, net als via toonaangevende retailermerken. 
 
Wereldwijd werken er meer dan 11.000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van de Bel20 en de STOXX® 
Europe 600-index. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Bezoek dan 
www.ontexglobal.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. 

http://www.ontexglobal.com/
https://www.linkedin.com/company/ontex
https://www.facebook.com/ontexgroup/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.youtube.com/c/OntexGroup

