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wedi investeert in verdere expansie in Noord-
Amerika 

 

- Douchesystemen spelen een centrale rol voor wedi's betrokken-

heid in Noord-Amerika – een van de belangrijkste groeimarkten 

van de wedi groep 

- De wedi groep zal in 2017 en 2018 in de staat Illinois meerdere 

miljoenen US-dollar investeren in de productie van systeemcom-

ponenten 

- Door de investering worden nieuwe werkplaatsen in de buurt van 

Chicago gegenereerd en eind 2017 zal de productie starten 

- De directie zet haar gedefinieerde groei- en globaliseringsstrategie 

doelgericht om 

Met haar groei- en globaliseringsstrategie intensiveert de wedi groep 

haar betrokkenheid in Noord-Amerika. 

De wedi groep is al meerdere jaren actief met verkoop en logistiek op de Noord-

Amerikaanse markt. De handel wordt heel succesvol gevoerd vanuit de belangrijk-

ste markt – de Verenigde Staten van Amerika. Vanaf het komende jaar zal wedi 

ook veel geld in de productie ter plekke investeren. 

 

De directie van wedi heeft ertoe besloten, een verdere productie van 

bouwplaten in de staat Illinois op te richten. 

"Noord-Amerika is en blijft een van de belangrijkste groeimarkten voor wedi. In de 

afgelopen jaren hebben wij daar al heel veel bereikt. Nu beginnen wij met de 

tweede fase van het wedi-offensief in de VS: met de bouwplaatproductie ter plek-

ke versterken wij onze concurrentiekracht in de Noord-Amerikaanse markt", ver-

klaart Stephan Wedi, beherend vennoot van de wedi groep. Het project in de VS is 

onderdeel van een ambitieus investeringsprogramma in Europa en Noord-Amerika. 
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De onderneming zal in de komende jaren meerdere miljoen US-dollar in 

de productie van wedi bouwplaten investeren en daarmee nieuwe werk-

plaatsen genereren. 

wedi bouwplaten spelen – vooral als belangrijk onderdeel van de wedi douchesys-

temen – een centrale rol voor de betrokkenheid van wedi in Noord-Amerika. De 

productie van de bouwplaten moet eind 2017 al van start gaan in de buurt van 

Chicago. De productiecapaciteit van de installatie is berekend om de vraag in de 

regio voor de komende jaren te dekken. "Met deze investering en onze duidelijke 

keuze voor de standplaats Chicago bevestigen wij onze betrokkenheid in Noord-

Amerika en het vertrouwen in het team ter plekke", benadrukt Fabian Rechlin, 

directeur van de wedi groep. 

 

Verantwoordelijk voor de handel in Noord-Amerika is de wedi Corporation in Carol 

Stream in de buurt van Chicago (Illinois) onder leiding van Bastian Lohmann. 

 

Over wedi 

De in Emsdetten gevestigde wedi GmbH is een toonaangevende fabrikant en sys-

teemaanbieder van direct betegelbare, waterdichte bouwelementen in Europa en 

Noord-Amerika. Met innovatieve systeemoplossingen en gegarandeerde systeem-

veiligheid biedt wedi vandaag wereldwijd duurzame, complete oplossingen aan 

voor natte ruimten. Het in 1983 door Helmut Wedi opgerichte familiebedrijf heeft 

vandaag ongeveer 400 medewerkers in dienst en is actief in meer dan 30 landen. 

 

2.995 tekens (inclusief spatie) 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  

Stephanie Hesse 

wedi GmbH 

Hollefeldstr. 51 

48282 Emsdetten 

Telefon +49 2572 156-144 

Telefax +49 2572 156-160 

stephanie.hesse@wedi.de 

Foto’s en toelichting 
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StephanWedi_gesch.Gesellschafter.jpg 

Stephan Wedi, bedrijfsleider en aandeelhouder van de wedi Groep  

 

 

FabianRechlin_wedi-Geschaeftsfuehrer.jpg 

Fabian Rechlin, Algemeen directeur wedi Groep 
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wedi-hoofdkantoor.jpg  

 

wedi-ProduktiehalD.jpg 

De hoofdzetel in Emsdetten 
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Verpakking-wedi-Platen.png 

Uitbreiding in de USA: Met een bouwplaten productie ter plekke zal wedi zijn pro-

ductiecapaciteit in de noord amerikaanse markt verder versterken. 

alle afbeeldingen: wedi GmbH 


