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PERSBERICHT 
                                                                                                 

ONTEX HULDIGT PRODUCTIELIJN IN VOOR 80 
MILJOEN MONDMASKERS PER JAAR  

 
Aalst, 22 september 2020 - Ontex (EuroNext: ONTEX) onthulde vandaag een productielijn 
met een capaciteit van ongeveer 80 miljoen mondmaskers per jaar. De productielijn voor 
mondmaskers van Ontex bevindt zich in de fabriek in Eeklo (België) en produceert sinds 
augustus al honderdduizend maskers per dag. 
  
"We zijn begonnen met de productie van mondmaskers om essentiële werknemers in ziekenhuizen 
en verzorgingstehuizen te helpen beschermen, evenals onze eigen werknemers", zegt Xavier 
Lambrecht, hoofd van Ontex's Healthcare Division. "Dankzij automatisering en meer dan 40 jaar 
ervaring in persoonlijke hygiëne kunnen we ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen gecertificeerde 
mondmaskers aanbieden tegen een aantrekkelijke prijs". De nieuwe productielijn voor mondmaskers 
werd in slechts 100 dagen geïnstalleerd. De productielijn is in augustus begonnen met het maken 
van mondmaskers en zal vanaf oktober medische mondmaskers van het type 2R produceren. De 
productie van de maskers was een eigen beslissing van Ontex en het project profiteert niet van 
overheidsfinanciering. 
 
De productielijn bevindt zich in de fabriek van Ontex voor essentiële persoonlijke hygiëneartikelen 
in Eeklo en werd op 22 september officieel ingehuldigd in het bijzijn van Belgische ministers. Hilde 
Crevits, Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie: "Het is cruciaal dat we hier in Vlaanderen 
en België een strategische productie van beschermingsmateriaal opzetten. Ik ben dan ook trots en 
onder de indruk van het werk van de ingenieurs en technici van Ontex, die in slechts 100 dagen een 
volledig functionele en hygiënische massaproductielijn bouwen om tegemoet te komen aan een 
dringende behoefte in de maatschappij. Een perfect voorbeeld van de flexibiliteit en kracht van 
Vlaanderen." De Belgische federale minister Philippe De Backer, verantwoordelijk voor de aankoop 
van mondmaskers tijdens de COVID-19-crisis, zei: "Ik hoop dat miljoenen mensen in België en over 
de hele wereld beter beschermd zullen zijn dankzij de producten die hier in België worden gemaakt". 
  
De Ontex-fabriek in Eeklo heeft meer dan 40 jaar ervaring in de productie van artikelen voor 
persoonlijke hygiëne en kreeg in 2019 en 2016 de titel 'Fabriek van de toekomst' van de Belgische 
technologievereniging Agoria. De fabriek stelt 550 mensen tewerk en produceert producten voor 
babyverzorging, vrouwelijke verzorging en mondmaskers. Medische mondmaskers van het type 2R 
met een elastiek die rond het hoofd en de nek gaat en zo een barrière vormen tegen kleine 
druppeltjes en spatten, worden doorgaans gebruikt in uitdagende omgevingen in de 
gezondheidszorg, zoals in operatiekamers.  

In augustus en september werd een eerste reeks mondmaskers geproduceerd voor de 
medewerkers van Ontex. 

Vragen over mondmaskers kunnen naar Ontex worden verstuurd via de Ontex contact site. 

Voor meer informatie over de reactie van Ontex op de COVID-19 pandemie kunt u terecht op de 
responspagina's van COVID-19 op ontex.com. 

*** 

https://ontex.com/contact
http://ontex.com/
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PERSVRAGEN  

Gaëlle Vilatte  
+32 477 707 516 
gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 
Maarten Verbanck 
+32 492 72 42 67 
maarten.verbanck@ontexglobal.com 
 
VRAGEN VOOR INVESTEERDERS 

Philip Ludwig 
+32 53 333 730 
philip.ludwig@ontexglobal.com 

 

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 10,000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Aalst (België). Ontex maakt deel uit van Euronext Brussels en is lid van de Bel Mid®. Wilt u op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws? Bezoek dan www.ontex.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram 
en YouTube. 
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