Het Oost-Vlaamse MORTI treedt op als algemene aannemer. De onderneming van de
familie Julien Mortier huisde vroeger in Deinze
(Sint-Martens-Leerne). Sinds kort werden alle
activiteiten onder één gloednieuw dak
gebracht op het Industriepark Drongen I.
Om deze periode van vernieuwing extra in
de verf te zetten, werd aan de verhuis meteen een nieuwe huisstijl (inclusief website)
gekoppeld, waarbij de baseline ‘BUILDING
DREAMS’ de filosofie en het actieterrein
van de bouwonderneming illustreert.

MORTI
Totaalconcepten voor
diverse sectoren
In 1965 startte de huidige zaakvoerder Julien
Mortier zijn éénmanszaak. Intussen telt MORTI 175
werknemers en is men actief in industrie-, agro- en
woning- en appartementenbouw, waarvoor totaalconcepten (van grondwerken tot binnenafwerking)
worden aangeboden. Realisaties zijn te vinden over
heel België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland.
“Ongeveer de helft van onze omzet wordt gerealiseerd in de industriebouw.” “Particuliere woningen
vertegenwoordigen 30%. De overige 20% wordt
uitgemaakt door agrarische gebouwen, waaronder
de totaalinrichting van maneges en kweekstallen.
Onze afdeling industriebouw realiseert onder andere
industriehallen, bureelgebouwen, verkoopsruimten en loodsen. We hebben de voorbije jaren al
herhaaldelijk bewezen moeilijke en ingewikkelde
projecten probleemloos tot een goed einde te
kunnen brengen.”

BUILDING DREAMS vanuit
nieuwe vestiging in Drongen
• Oprichting: 1965
• Zaakvoerder: Julien Mortier
• Personeel: 175
• Omzet 2007: 36 miljoen euro
• Erkenning: Klasse 8

Eigen productie van staal- en
betonconstructies en schrijnwerk
MORTI garandeert een totale klantenservice. Zo
beschikt het bedrijf over een intern studiebureau en
worden staal- en betonstructuren, prefabbetonpanelen, en aluminium en houten schrijnwerk in eigen
beheer gefabriceerd. “We hechten heel veel belang
aan verticale integratie,” vertelt Julien Mortier. “We
kopen grondstoffen en halffabricaten aan en gaan die
verwerken in onze bouwwerken. Door het feit dat we
over eigen ateliers beschikken, kunnen we heel flexibel
optreden. Uniek in onze sector is bovendien dat we
als algemene aannemer over een eigen en modern
ingerichte atelier beschikken om houten en aluminium schrijnwerk te produceren, over een eigen
atelier om de metalen constructies klaar te maken
voor industriegebouwen en dat we ook zelf instaan
voor de productie van prefabbetonpanelen al dan niet
geïsoleerd waardoor onze klanten tijd en geld kunnen
besparen. Bouwtermijnen worden immers almaar
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korter. Door de productie en montage in eigen
handen te houden, zijn we bovendien niet afhankelijk
van tussenpersonen en kunnen we een scherpe prijs
aanhouden gekoppeld aan een goede kwaliteit.”

Nieuwe vestiging reflecteert ambities
“Onze nieuwe vestiging toont aan dat we
constant investeren in mensen en materiaal,”
aldus Julien Mortier. “Op middellange termijn
willen we ons ook meer richten op de productie van
kolommen en balken in beton. Op onze nieuwe locatie
beschikken we over voldoende ruimte in de ateliers,
die heel modern werden ingericht, met o.a. volautomatische afzuiging van de lasgassen. Er wordt ook een
bijkomende computergestuurde zaag- en boorstraat
geïnstalleerd. Op alle niveaus werden extra mensen
aangetrokken: werfleiders, verkopers, tekenaars
en montageploegen. Dat alles toont duidelijk onze
ambitie om verder te groeien.”
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