Eigen productie levert
klanten tijdwinst en
optimale prijs
kwaliteitverhouding op

MORTI
Het Oost-Vlaamse Morti treedt op als algemene aannemer.
Maar er is meer te vertellen. Morti koos er immers voor om
beton- en metaalconstructies en schrijnwerk zelf te fabriceren
op maat van de eigen werven.

nelen, en aluminium en houten schrijnwerk in eigen beheer gefabriceerd.
“Binnen onze onderneming zitten dus een heel uiteenlopend aantal disciplines verenigd,” vertelt Dhr. Mortier. “Door het feit dat we eigen ateliers hebben, kunnen we heel flexibel optreden. Bouwtermijnen worden immers
steeds korter. Klanten moeten vaak heel lang wachten om de administratieve
molen van hun bouwproject te doorlopen, met als gevolg dat aanvang en voltooiing van de werken in een minimum van tijd moet worden gerealiseerd.
Door de productie en montage in eigen handen te houden, zijn we bovendien
niet afhankelijk van tussenpersonen, en kunnen we een scherpe prijs aanhouden voor een goede kwaliteit en uitvoeringstermijn. Sinds een aantal jaren
fungeren we ook als toeleverancier van prefabbetonwanden en schrijnwerk
naar collega-aannemers.”

In 1965 startte de huidige zaakvoerder Julien Mortier zijn éénmanszaak.
In de beginjaren werd er vooral voor de landbouwsector gebouwd maar al
snel volgden de eerste woningen. Intussen is Morti actief in de industrie-,
agro- en woningbouw. Realisaties zijn te vinden over heel België,
Luxemburg, Frankrijk en Nederland. “Ongeveer de helft van onze omzet
wordt gerealiseerd in de industriebouw,” aldus Mortier. De afdeling woningen appartementsbouw, een buitenbeentje met passie voor vakmanschap, is
goed voor 25% . De overige 25% wordt uitgemaakt door agrarische gebouwen, al is de grens met de industriebouw daar soms zeer dun. 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. Morti nv bezit trouwens de hoogste erkenning
klasse 8.”

Nieuwe vestiging te Drongen
“Bovendien investeren we voortdurend in mensen, materiaal en infrastructuur,” vult Julien Mortier aan. “Behalve een familiale sfeer en een goede
verloning kunnen onze medewerkers rekenen op het modernste materiaal.
Enkel met goed materiaal kan efficient, nauwkeurig, goed werk geleverd
worden.
De laatste 15 jaar investeerden we in een nieuwe prefabbetonfabriek en
een fabriek voor houten en aluminiumschrijnwerk. Momenteel zijn we volop
bezig met de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen voor de afdeling metaalconstructies en een nieuw kantoorgebouw. Begin 2008 is de verhuis voorzien
en zullen alle activiteiten gehergroepeerd zijn te Drongen (industriepark).”

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, prefabbetonpa-
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