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DON’T SELL A PUMP, SELL A SOLUTION

BELGISCHE IMPORTEUR VAN CG DRIVES & AUTOMATION

EEN KENNISMAKING MET...
De kwaliteit van elke organisatie is
enerzijds afhankelijk van de kwaliteit van de producten en anderzijds
afhankelijk van de kwaliteit van het
personeel. De kwaliteit van onze producten wordt uitgebreid behandeld in
onze nieuwsbrieven. De kwaliteit van
het personeel blijft meestal onderbelicht. Vandaar deze rubriek.
Tom Van Bulck
Tom is nog maar sinds eind november
2013 verantwoordelijk voor de in- en
uitgaande goederentraffic en toch heeft
hij er nu al toe bijgedragen onze leveringsperformance aanzienelijk te verbeteren en de backorders met meer
dan 60% terug te dringen. We doen er
dagelijks alles aan om onze klanten de
beste service te geven. Voor dringende
vragen in het kader van zijn verantwoordelijkheid kunt u Tom direct bereiken op het warehouse tel-nummer
+32.11/60.54.71 of via mail op warehouse@mpandi.be

Vanaf 2014 heeft MP&I het Belgisch importeurschap binnen
gehaald van CG Drives & Automation (Emotron).
CG Drives & Automation is een mondiaal
engineeringsbedrijf dat al bestaat sinds
1937. Dit bedrijf is sterk in de ontwikkeling en productie van frequentieregelaars
en softstarters en biedt daarnaast ook
complete asbelastingsmonitoren aan. Het
Emotron programma is speciaal ontwik-

keld voor de watersector met vermogens
tussen de 5,5 en 300 kW. CG Drives heeft
bewust voor MP&I gekozen omwille van
onze expertise in de waterpompensector.
Vanuit Bladel garandeert CG Drives & Automation een 24 uurs service voor de hele
Benelux.

Wij stoppen al onze energie in het besparen van de uwe.

Begin dit jaar hebben Wim Lommaert
en Jan Moonen de firma verlaten. Wij
wensen hen veel succes in hun verdere carriëre. In de verkoop buitendienst België worden de taken overgenomen door Pascal Van Heuverswyn
(+32.479/210.264 of pvanheuverswyn@mpandi.be) en voor de Nederlandse markt door Peter de Zeeuw
(+31.651.777.855 of pdezeeuw@
mpandi.be).

Pascal Van Heuverswyn
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MP&I: DIT JAAR NIEUWBOUW IN ARENDONK

3P Technik Regenwaterfilters
Vanaf 2014 kan MP&I u een compleet gamma 3P Technik regenwaterfilters leveren. Het gamma
is zowel geschikt voor de particulier als voor de industrie.
Omdat een regenwaterfilter niet
alleen voldoende is voor een
garantie op zuiver water bieden
we ook complete sets aan met
siphon skimmer, rustige toevoer,
terugslagklep en drijvende aanzuiging.
Meer info: zie onze nieuwe catalogus per april 2014

MP&I verruilt de bekende en vertrouwde locatie in Oud-Turnhout in voor een volledige nieuwbouw op het industrieterrein Hoge Mauw te Arendonk. De voorbereidende werken en de start van
de bouw beginnen in mei van dit jaar.
Op de huidige locatie zijn we na 14 jaar uit ons
jasje gegroeid. In 2000 startte MP&I haar aktiviteiten aan Donk 55 aan de doorgaande weg
van Retie naar Turnhout, direct onder aan de afslag 25, Oud-Turnhout van de E 34, de autoweg
Eindhoven-Antwerpen. De inmiddels beperkte
ruimte zat een verdere groei van MP&I duidelijk
in de weg. Uitbreidingsmogelijkheden waren er
niet, zodat het uitkijken naar een ander groter
pand of nieuwbouw de enige optie was. Uiteindelijk is gekozen voor nieuwbouw en een andere locatie: industrieterrein Hoge Mauw.

Dit industrieterrein is eveneens gelegen aan de
E 34, maar nu een afrit verder (of eerder), afrit
26 Arendonk, echt centraal Benelux.
Het nieuwe pand heeft een totale oppervlakte
van 1400 m². Er is voldoende plaats om een
nieuwe groeifase in te zetten met ruime kantoren, werkplaats, afhaalbalie en een groot magazijn. Het huidige magazijn te Overpelt wordt
dan na 4 jaar terug samengevoegd met ons
hoofdkantoor. De verhuizing is gepland voor
december 2014.

LEO Pumps gaat voor de Benelux markt in zee met MP&I.
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Het gerenomeerde merk LEO Pumps is gekend
om hun eigenzinnige karakter, m.a.w. het is
één van de weinige oosterse fabrikanten die
niet wenst te kopiëren, eigen design en kwaliteit staan voorop. Ze waren dan ook naarstig op
zoek naar een verdeler die het merk zelf in de
markt wilde zetten, nadat ze via Metabo hun
Europese introductie zeker niet gemist hadden.
Leverbaar vanaf eind mei 2014.

DONK 55
B2360 OUD-TURNHOUT
Tel: 0032(0) 14/451880
Fax: 0032(0) 14/453301
www.mooris-irri.be
info@MPandI.be
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