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Lamello focust op systeemoplossingen voor houtverbindingen

Beste Lamello klant,

Het was in 1955 dat Hermann Steiner het beroemde Lamello-systeem uitvond, hiermee zette hij een 
 nieuwe koers uit voor zijn schrijnwerkerij het lokale ambachtelijke bedrijf groeide uit tot een wereldwijd 
actieve onderneming. Toch is de bedrijfsfilosofie sinds de oprichting onveranderd gebleven: de missie 
is het vinden van pragmatische oplossingen voor onze klanten .

Dankzij die trouwe klanten, onze gemotiveerde medewerkers en de enthousiaste verkooppartners 
mochten wij vorig jaar ons bedrijfsjubileum ‘50 jaar Lamello AG’ vieren. Wij willen van de gelegenheid 
gebruikmaken om u te bedanken voor het vertrouwen dat u al die jaren geeft aan Lamello.

Wij hebben ons jubileum aangegrepen om onze bedrijfsstrategie verder te ontwikkelen en zo tegemoet 
te komen aan de veranderende marktbehoeften.

Zo beslisten wij om ons nog meer te richten op houtverbindingen voor schrijnwerkers en houtbe-
werkers. Ons doel is het bieden van toegevoegde waarde door middel van unieke producten en het 
verhogen van de productiviteit. 

Als onafhankelijk en autonoom familiebedrijf met een uitsluitend in Zwitserland gevestigde productie-
locatie, stellen wij innovatieve ontwikkelingen van veelbelovende nieuwe producten voor de toekomst 
in het vooruitzicht: u kunt zich erop verheugen.

Als gevolg van deze strategische heroriëntatie zullen wij ons in de toekomst richten op de beproefde 
systeemoplossingen voor houtverbindingen:

P-System: Zeta, Clamex, Divario, Tenso enz.
Groefsysteem:  Houten lamellen, verbinders en de groeffreesmachine Classic X, Top 21
Frees- en boorsystemen:  Cabineo, Invis

Verder zullen wij ons bestaande assortiment stroomlijnen en de productie en verkoop van reeds lang 
bestaande Lamello-producten per 31-12-2020 stopzetten. Het gaat om de volgende productgroepen:

Houtreparatie / Minispot: Minispotvulstukken, Astspots, Minispotfreesmachine G2A
Lijm aanbrengsysteem: Lijmapparaten LK3, LK5, LK10
Voegenfrees: Variocut
Kantenfrees: Profila
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Uiteraard laten wij onze klanten, die een van deze producten gebruiken, niet in de steek. Wij garan-
deren de beschikbaarheid van de volgende reserveonderdelen en toebehoren nog voor volgende tijd:

Onderdelen voor koolborstels en schakelaars 15 jaar
Onderdelen voor machines, LK apparaten en lijmpistolen
(Dispersiekleefstof) 10 jaar
Onderdelen voor machine toebehoren, werktuigen en LK-sproeiers 5 jaar

Met deze strategische beslissing willen wij optimaal op de veranderingen op de markt inspelen. 
 Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat wij ons hierdoor nog beter op de specifieke behoeften van onze 
klanten kunnen concentreren.

Wij zijn er zeker van dat onze overtuiging om te veranderen op lange termijn positief zal bijdragen aan 
ons gezamenlijk succes. Wij bedanken u voor dit vertrouwen en de duurzame samenwerking. Deze 
samenwerking zetten wij de komende jaren verder en blijven daarbij trouw aan onze waarden en onze 
Lamello-spirit: met elkaar – dynamisch – betrouwbaar.

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Marc Demares 
Directeur


