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“Kmo-zone Ter Mote (Nevele) is staalkaartje van onze expertise”

Residentiële, industriële en agrarische 
bouwprojecten volledig in eigen beheer 
behartigen: het illustreert de expertise 
van Morti ten voeten uit. Het algemeen 
bouwbedrijf  uit Drongen excelleert door 
dit veelzijdig totaalaanbod bovendien in 
korte doorlooptijden te kunnen realiseren. 
“Onze meest recente projecten en inves-
teringen getuigen van ons vertrouwen in de 
toekomst,” getuigt de familie Mortier.

In de eerste Vlaamse CO2-neutrale 
industriezone Ter Mote in Nevele, gere-
aliseerd door Veneco², is de knowhow 
van Morti op vlak van industriebouw 
uitgebreid te bewonderen. “In deze on-
langs geopende nieuwe zone hebben wij 
maar liefst 7 van de 14 nieuwe complexen 
opgetrokken.”

Deze nieuwbouwprojecten, gaande 
van een drankencentrale tot een volledig 
afgewerkte garage met woning, vormen 
een staalkaart van Morti’s kunnen en dit 
zowel op het gebied van de zelf  gepro-
duceerde beton- en metaalstructuren als 
van het aluminiumschrijnwerk en de totale 
binnenafwerking.

Woningbouw
De Graaf  Boudewijn IX-laan in 

Kortrijk is het meest recente visitekaartje 
in de divisie woningbouw. Hier realiseert 
Morti 18 wooneenheden met garages 
volledig in eigen beheer. “Dit beklem-
toont onze expertise op vlak van grond-
werken, metselwerken, schrijnwerk en 
binnenafwerking. Net omwille van de 
zorgvuldig opgebouwde knowhow en de 
onberispelijke dienstverlening genieten 
we het vertrouwen van onze klanten, die 
daarom niet aarzelen om voor meerdere 
projecten bij ons aan te kloppen.”

“Net omwille van 
de zorgvuldig 

opgebouwde knowhow 
en de onberispelijke 

dienstverlening genieten 
we het vertrouwen 
van onze klanten.”

Investeren in groei
Om de expansie van het bedrijf  te 

ondersteunen, heeft Morti dit jaar extra 
werfl eiders aangeworven en twee nieu-
we montageploegen opgestart. Naast de 
normale vervangingsinvesteringen kocht 
de onderneming dit jaar ook drie extra 

opleggers voor het transport van de zelf  
geproduceerde beton- en metaalstruc-
turen. “In de aluminiumschrijnwerkerij is 
het dankzij de aankoop van een nieuw en 
volledig  geautomatiseerd bewerkings-
centrum nu ook mogelijk om de meest 
recente raamprofi elen met een hoger 
isolatievermogen te verwerken. Op 
die manier anticiperen we op de steeds 
strenger wordende regelgeving inzake 
energiebesparing.”

Ook de gloednieuwe installatie voor 
de realisatie van vloeibeton, het nieuwe 
softwareprogramma voor het tekenen 
van prefab betonstructuren en de nieuwe 
computergestuurde knip- en ponsstraat 
in de metaalafdeling getuigen van Morti’s 
innoverend vermogen.
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Wie is Morti?

• Oprichtingsjaar: 1965.

• Gedelegeerd bestuurder: Julien Mortier.

• Omzet 2010: 45 miljoen euro.

• Aantal medewerkers: 185.

• Erkenning: klasse 8.


