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   Donderdag 8 september 2022 

     Bedrijfbezoek Profel  &  Opening nieuw werkjaar 

        De stichters  - FAL  50 jaar 

We openen het nieuw werkjaar met een knaller !                                        
Een uitzonderlijk  bezoek aan Profel , met de wel bekende blauwe          
industrie-gebouwen links en rechts van de N71 Ringlaan te Pelt.                   
In 1948 starten de gebroeders Frans en Albert Lauwers te Achel een      
metaalverwerkend bedrijf (FAL) in stalen ramen dat na 2 generaties als 
100 % familie bedrijf is uitgegroeid tot marktleider in het segment van   
ramen en deuren in PVC,  aluminium en hout alsmede de extrusie van   
aluminium producten.  Met 3 productie vestigingen (Pelt, Achel en Eersel) 
en een uitgekiend   dealers / installateurs netwerk in de Benelux en Frank-
rijk worden volgende jaar-kerncijfers gepresteerd.                                                                              
Omzet : 181 M € ( 2020 ),  170.000 ramen en deuren/jaar, 15.000 ton     
aluminium extrusie,  meer dan  1.000 medewerkers… Cijfers om van te 
duizelen.  We zijn de directie dankbaar dat onze Neos leden in de mogelijk-
heid worden gesteld om middels een bezoek   kennis te nemen  hoe  deze 
giant deze cijfers realiseert.                                                                               
Ons bezoek :                                                                                                               
• Start : 13.25 u : Profel Training Center - Europalaan 38A / Gebouw nr.9     
   zie bijlage locatieschets (naast PACO Meubelen). 

• Eigen vervoer - carpooling (voorkeur) zelf te regelen .                                     

• Na ontvangst in gebouw 9, per auto naar gebouw 2  voor start bezoek.       
Duurtijd  ca 2 .30 u ( 3 à 4 km). Deelnemers dienen goed te been te zijn en 
zich te voorzien van een degelijk schoeisel.       

 

Na het Profel bezoek is als afsluiter een 3 gangen etentje voorzien in:                                                           

Restaurant “L’Anima”(voorheen St.Hubertus hof) - Broekkant 33, 3910 Pelt 

(Sint Huibrechts Lille). Start te 17 u stipt. Leden die niet aan het Profel   

bezoek kunnen deelnemen zijn daar van harte welkom .                                                          

Na het diner wordt het jaarprogramma Neos Hamont-Achel 2022-2023 verder 

toegelicht. 

    Donderdag 08 september 2022                                 
* 13.25 u : ontvangst Profel - Training Center - gebouw 9 (zie bijlage)                
* 17.00 u : start diner - restaurant “ L’Anima ”                                                        
* Bijdrage : 52,5 € pp.- inbegrepen : bezoek Profel, aperitief met amuses,  menu met 
                       keuze vlees /vis, dessert, 2 consumpties (wijn ), water op tafel.               

* Inschrijving / storting uiterste 01 september 2022.                                               
     Bij de inschrijving  de keuze voor vlees of vis vermelden en  voor de    
     Profel bezoeker extra “Profel” aangeven.   


