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PERSBERICHT 
Occasionele informatie  
 
Brussel, 18 oktober 2019 - voor onmiddellijke publicatie 

BRAND IN SOEPELSCHUIMEENHEID IN WETTEREN (BELGIË) 

 

 

 

 
 
 
Recticel deelt mee dat er vandaag omstreeks 12:30 CET brand is uitgebroken in een van 
de opslagunits op de site voor Soepelschuim in Wetteren (België). De brand werd snel 
onder controle gebracht door de brandweer. De productie-eenheden in de fabriek 
werden niet beïnvloed door de brand. 
 
Alle gebouwen op het terrein werden snel ontruimd en niemand raakte gewond. Het noodplan 
van het bedrijf werd onmiddellijk in werking gesteld en werkte goed, evenals de samenwerking 
met de omliggende bedrijven en de hulpdiensten. Er was geen asbest betrokken bij de brand 
en de brandweer heeft geen schadelijke stoffen gemeten in de onmiddellijke en brede 
omgeving van de fabriek. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en zal verder worden 
onderzocht. 
 
De productie is gestopt maar wordt aanstaande maandag hervat. 
 
Hoewel drie opslagfaciliteiten zijn vernietigd of getroffen door de brand, zou er vanaf nu geen 
of slechts een beperkte en tijdelijke impact op de productie van de site zijn. 
 
De financiële impact van dit incident kan in dit stadium niet volledig worden beoordeeld, maar 
zal naar verwachting niet materieel zijn. 
 
De fabriek in Wetteren (België) produceert en converteert soepelschuim voor comfort en 
industriële toepassingen. 
 

°°° 
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Financiële agenda  
 

Trading update derde kwartaal 2019 30/10/2019 (om 7.00 u CET) 

Jaarresultaten 2019 28/02/2020 (om 7.00 u CET) 

Trading update eerste kwartaal 2020 28/04/2020 (om 7.00 u CET) 

Jaarlijkse algemene vergadering 26/05/2020 (om 10.00 u CET) 

Resultaten eerste halfjaar 2020 28/08/2020 (om 7.00 u CET) 

Trading update derde kwartaal 2020 30/10/2020 (om 7.00 u CET) 

 

 
 
Voor meer informatie 
 

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel (Evere) 
 

 PERS INVESTOR RELATIONS 
 

 Dhr. Olivier Chapelle Dhr. Michel De Smedt 
 Tel: +32 2 775 18 01 Mobiel: +32 479 91 11 38 
 chapelle.olivier@recticel.com desmedt.michel@recticel.com 

 
 

Recticel in een notendop 
 
Recticel is een Belgische Groep die sterk is uitgebouwd in Europa, maar ook actief is in de rest van de wereld. 
Recticel (zonder minderheidsbelangen in joint ventures) stelt 7.266 personen te werk en heeft 83 vestigingen in 29 
landen. 
 
Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met schuimvullingen voor zitmeubelen, met matrassen en lattenbodems 
van topmerken, met isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto’s en allerlei andere producten voor industriële en 
huishoudelijke toepassingen.  
 
Recticel is de Groep achter gerenommeerde merken in slaapcomfort (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, 
Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, ...) en GELTEX ® inside. De divisie Isolatie levert thermische 
isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, 
Powerwall® en Xentro®. Technologische vooruitgang en vernieuwing hebben bij de grootste namen uit de auto-
industrie geleid tot radicale innovaties dankzij Colo-Fast®, Colo-Sense® en Colo-Sense Lite®.  
 
In 2018 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,45 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 
11: EUR 1,1 miljard).  
 
Recticel (Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC:BB) is genoteerd op Euronext in Brussel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het persbericht is beschikbaar in het Engels en Nederlands op de website www.recticel.com. 

mailto:demoor.jan@recticel.com
mailto:desmedt.michel@recticel.com
http://www.recticel.com/

