Persbericht
Novy neemt Itho KeukenComfort van Itho Daalderop over
Acquisitie past in Europese groeistrategie van Novy
Schiedam, vrijdag 8 juli 2011 – Itho KeukenComfort, een business unit van Itho Daalderop
B.V., gaat voortaan deel uitmaken van het Belgische Novy. Novy en Itho KeukenComfort zijn
beide toonaangevende merken en specialisten in stille, hoogwaardige afzuigkappen. Met de
overname bundelen de twee specialisten nu hun krachten in Novy Nederland B.V.
Philippe Beauduin, CEO van Novy België: “Voor Novy betekent deze overname een substantiële sprong
voorwaarts. Na de focus op de thuismarkten en de huidige (groei)posities in een aantal andere landen,
past deze overname binnen de Europese groeistrategie van Novy.” Wim van den Bogerd, directeur van
Itho Daalderop: “Itho Daalderop heeft een strategische keuze gemaakt en gaat zich meer toeleggen op
binnenklimaatoplossingen gericht op de woningbouwsector met systemen die zij zelf ontwikkelt en
produceert.”
40 jaar partnership
Novy en Itho KeukenComfort zijn reeds 40 jaar partners wat betreft de productontwikkeling en productie
van afzuigkappen: Novy als producent en actieve speler op de Belgische, Franse en Duitse keukenmarkt,
Itho KeukenComfort als sales-, marketing- en serviceorganisatie en expert op de Nederlandse markt in
de keukenbranche. Novy en Itho KeukenComfort vinden elkaar in kwaliteit, klantfocus, innovatie en
design. Novy was reeds toeleverancier voor een groot deel van het Itho KeukenComfort assortiment.
“Door de overname zal Novy nog beter kunnen inspelen op de behoeften van de Nederlandse markt op
het vlak van productinnovatie en communicatie”, voegt Philippe Beauduin toe.
Continuïteit gegarandeerd
Voor klanten en relaties van Itho KeukenComfort verandert er weinig. De continuïteit in dienstverlening
wordt gegarandeerd door het huidige vakkundige team van Itho KeukenComfort. Het assortiment van
Itho KeukenComfort blijft ongewijzigd onder het bekende merk Itho. Het onderbrengen van Itho
KeukenComfort bij Novy biedt eveneens perspectieven in de vorm van nieuwe productontwikkeling en
innovatieve technologieën. “Itho KeukenComfort gaat voortaan behoren tot een Europese speler met
dezelfde kernactiviteiten, wat uiteraard nieuwe mogelijkheden en kansen biedt aan deze afdeling,” zegt
Sander van ’t Hoen, General Manager Novy Nederland B.V. (Itho KeukenComfort).
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Over Novy
Als Belgisch fabrikant van stille, hoogwaardige afzuigkappen heeft Novy een lange geschiedenis. In 2008 vierde Novy
haar 100-jarig bestaan. De laatste decennia is Novy uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf, gevestigd te Kuurne, met 150
medewerkers. Novy geniet in België het marktleiderschap dankzij de hoge kwaliteit van haar producten, met een focus
op stille, hoogwaardige afzuigkappen. Ook in het buitenland heeft Novy zich inmiddels tot ambassadeur van Belgische
kwaliteit en degelijkheid opgeworpen. Meer informatie op www.novy.be
Itho KeukenComfort is gespecialiseerd in stille, hoogwaardige afzuigkappen. Het assortiment afzuigkappen van Itho is
compleet en eigentijds, voor elke keukenstijl, in een brede prijsrange.

Over Itho Daalderop
In haar 130-jarig bestaan heeft Itho Daalderop zich gepositioneerd als betrouwbare leverancier van
ventilatiesystemen, en cv-en warmwaterapparatuur. Onder het motto “Climate for Life” is de visie en strategie van Itho
Daalderop gericht op duurzaamheid, comfort, kwaliteit en innovatie. Het bedrijf streeft naar een wereld waarin mens
en milieu harmonieus samen gaan door comfortabeler en gezonder te wonen met tegelijkertijd een lager
energieverbruik en lagere kosten. De systemen bieden de optimale combinatie tussen duurzaamheid en comfort. Het
assortiment zal ook in de toekomst continu worden aangevuld met innovatieve producten en systemen. Het bedrijf
maakt deel uit van de Itho Daalderop Group.
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