Doorsturen

Nieuw in ons Technologiehuis Mol: Tooloxx en Sisol
Innotek kon onlangs alweer twee nieuwe bewoners verwelkomen in het Technologiehuis in Mol:
SISOL, groothandelaar van petrochemische producten, en Tooloxx, verdeler van
handgereedschappen en accessoires voor elektrische gereedschappen.
SISOL werd in 2008 opgericht als een eenmanszaak en richt zich vooral op de aankoop en
verkoop van petrochemische producten uit het Midden-Oosten in Europa en op het technische
advies bij de inzet van de producten en de technische ontwikkeling.
General Manager Liane Schöner beschikt over opslagplaatsen in Antwerpen, Hamburg en
Tarragona. Ze is van start gegaan met een kantoor bij haar thuis, maar door personeelsuitbreiding
ging ze op zoek naar een externe locatie.
“Ik zocht een kantoor in de buurt van Mol. Het Technologiehuis voldoet volkomen aan mijn
verwachtingen: gemeenschappelijke faciliteiten zoals een vergaderzaal en vooral een
secretaresse en onthaal, zijn voor SISOL zeer belangrijk. We zijn vaak in het buitenland en het is
een pluspunt dat documenten nu onmiddellijk in ontvangst kunnen genomen worden.”
Samen met zijn twee vennoten Roel Kerkhof en Bert De Clerck richtte Toon Hannes vorig jaar
Tooloxx op. Tooloxx richt zich in eerste instantie op exclusieve import en distributie van
handgereedschap en accessoires voor elektrische gereedschappen voor professioneel gebruik.
De belangrijkste leveranciers zijn voornamelijk afkomstig uit Duitsland; de klanten zijn grotendeels
ijzerwarenhandels.
Ondertussen zet Tooloxx zijn eerste stappen in de industriële led-verlichting: de prototypes zijn
klaar en verwacht wordt om medio 2014 in productie te gaan.
“Wij hadden geen kantoor en waren steeds onderweg: mensen die ons wilden contacteren,
botsten vaak op de voicemail. Zo’n gemeenschappelijke onthaal- en telefoondienst is dus echt wel
perfect voor ons. Daarnaast zochten we een vaste locatie met een vergaderruimte en een plaats
waar we leveranciers op gepaste wijze kunnen ontvangen. Dat vonden we allemaal in het
Technologiehuis in Mol. Bovendien is het een mooi gebouw met een moderne infrastructuur,
gelegen in een groene en inspirerende omgeving”, aldus Toon Hannes.
www.tooloxx.be
De Technologiehuizen van Innotek in Mol en Geel stellen kantoor- en laboruimte ter beschikking
van starters en bedrijven. Naast het huren van ruimte kan u er ook terecht voor telewerkplekken,
postbusadressen en vergaderzalen. Neem gerust contact op met Erik Degroof (edg@innotek.be,
014 570 574) voor meer informatie.
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