Przejęcie firmy Techmatik przez Columbia Machine Inc.

W dniu 18 lutego 2016 w Vancouver (USA) Rick Goode, CEO Columbia Machine, Inc., ogłosił przejęcie
Techmatik S.A z siedzibą w Radomiu. Firma Techmatik jest uznanym liderem w projektowaniu i produkcji form,
wibropras pracujących na dużych podkładach, systemów transportowych, urządzeń do pakietowania wyrobów,
wyposażenia komór dojrzewania oraz węzłów betoniarskich wykorzystywanych w produkcji kostki brukowej,
elementów architektury krajobrazu oraz innych wyrobów wykonywanych w technologii wibroprasowania.
„Techmatik jest naszym strategicznym partnerem od prawie 10 lat. Nasze firmy współpracowały ze sobą w obszarze
form i sprzętu dla wielu klientów z całego świata”- powiedział Goode. „Innowacyjne wzory produktów firmy
Techmatik, wyróżniające się najlepszą jakością w swojej kategorii, oraz zorientowanie na klienta bardzo dobrze
współgra z oczekiwaniami naszych klientów i pracowników.”
„Bardzo cieszymy się, że jesteśmy jedną z firm wchodzących w skład Columbia” – powiedział Dariusz Kupidura,
założyciel i prezes Techmatik S.A. „Współpraca między firmami układa się bardzo dobrze. Szeroko rozwinięta
sprzedaż na całym świecie wraz z kanałami serwisu pomogą firmie Techmatik w kontynuacji wzrostu sprzedaży.
My z kolei wesprzemy Columbię w obsłudze jej istniejących klientów na rynkach europejskich wykorzystując do
tego celu dostępne lokalnie części, formy i serwis.”
„To bardzo miłe móc patrzeć, jak współpraca obu firm pomogła im w obopólnym rozwoju”- powiedział Mark
Andrews, dyrektor Columbia Machine Sp. z o.o. „Oczywistym jest, że obie firmy, będąc przedsiębiorstwami
rodzinnymi, mają podobny model biznesu, zbliżone wartości i kulturę biznesu ukierunkowane na długoterminowe
działanie. Klienci i pracownicy obu firm skorzystają na połączeniu sił, co przełoży się na wzbogacenie ofert
produktów i jeszcze lepszą obsługę klientów na całym świecie.
Uzupełnienie Columbia o firmę Techmatik przyczyni się również do poprawy obsługi jej klientów na całym świecie
pod kątem serwisu i możliwości produkcyjnych. Grupa Columbia produkuje urządzenia na trzech kontynentach,
zatrudniając prawie 1000 pracowników na całym świecie, którzy są zorientowani na światowej klasy rozwiązania
inżynieryjne.
O Columbia Machine..
Założona w 1937 roku firma Columbia Machine jest przedsiębiorstwem rodzinnym prowadzonym obecnie przez
trzecie pokolenie. To światowy lider w projektowaniu, produkcji i wsparciu sprzętowym świadczonym dla różnych
branż. Współpracuje z klientami z ponad 100 krajów na całym świecie. Główne portfolio produktów firmy to
rozwiązania z zakresu węzłów betoniarskich, urządzeń do produkcji wyrobów betonowych, form do urządzeń
produkcyjnych, maszyn i robotów pakujących, systemów przenośników, manipulatorów i usług produkcyjnych.

