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Deletex
verhuist naar
eigentijds pand
De firma Deletex verhuisde in maart jongstleden naar een nieuw pand, gelegen
aan de Brabantstraat in Waregem. De open kantoorruimte baadt in het daglicht
dat langs alle kanten naar binnen gutst. Deletex kiest met de verhuis resoluut
voor de toekomst. In het magazijn van 800 m², gelegen achter het hoofdgebouw,
liggen honderden kostbare vellen leder en rollen kunstleder en textiel op klanten te
wachten. De totale oppervlakte van de site beslaat 5200 m² en biedt Deletex de
mogelijkheid om nog uit te breiden.

WAREGEM - P.L.
Er is een stijlbreuk met het verleden bij Deletex. Het
nieuwe kantoor oogt hedendaags en trendy, de zaakvoerders en medewerkers zijn gekleed in frisse zomerhemden. Op de mezzanine is het kantoor van Steven
Decaluwe, die de algemene leiding heeft. Vader Eric is
officieel met pensioen, maar komt elke dag voor enkele
uren naar het kantoor om de betalingen te doen.
Volgens Steven Decaluwe is het nieuw gebouw afgestemd op de evolutie bij Deletex: “De meubelindustrie
is inmiddels ingrijpend veranderd. Vroeger was het gros
van de business gericht op grote Belgische fabrikanten,
die hier produceerden. Het ging vaak om grote partijen leder uit Europa en Brazilië. Maar deze afnemers
verhuisden hun productie inmiddels naar Roemenië,
Hongarije, Zuidoost-Azië of Oost-Europese landen, en
bevoorraden zich steeds vaker rechtstreeks bij leerlooierijen of lederveredelaars. Dat is een andere belangrijke
reden waarom we onze focus een beetje hebben verlegd. We werken nog met deze Belgische fabrikanten
samen, maar dan voor kleinere hoeveelheden of voor
gespecialiseerd leder.”

Meubihome: Wie zijn jullie nieuwe klanten dan?
Steven Decaluwe: Het gros van onze activiteit is nog
steeds afgestemd op de meubelsector. Dat zijn de grote fabrikanten, die bestellen nu meer gespecialiseerde
items bij ons. Een tweede groep afnemers zijn stoffeerders of mensen die artisanaal garnieren. Die vervangmarkt mag je niet onderschatten. Een derde groep afnemers komt uit de automobielsector, voor het stofferen
van autozetels. Een vierde sector is de orthopedie, voor
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specifieke toepassingen zoals zitschelpen, wordt vaak leder of kunstleder gebruikt. Een vijfde klantengroep komt
bij ons voor handtassenleder.
Mh: Vanwaar komt jullie leder?
Decaluwe: Grotendeels uit Italië, Duitsland en Oostenrijk, in mindere mate uit Brazilië. We moeten telkens
per honderd huiden aankopen. De sterkte van Deletex
is voorraad in huis te hebben van de trendkleuren. In de
collecties die wij voeren zijn 700 kleuren verkrijgbaar in
verschillende kwaliteiten. Leder volgt bepaalde trends.
We hebben ook een uitgebreid gamma kunstleder in
exclusiviteit met de belangrijkste Europese fabrikanten.
We werken zowel met PVC als met Polyurethaan, dat is
zeer slijtvast en duurzaam.
Mh: Waar zitten jullie klanten?
Decaluwe: We hebben klanten wereldwijd, maar
het gros zit in België, Nederland en Noord-Frankrijk. We nemen ook deel aan belangrijke meubel- en
textielbeurzen?We willen ons in de toekomst ook richten naar de interieurarchitecten. Die vinden steeds vaker de weg naar Deletex, voor specifieke projecten of
voor beperkte series meubelen. Er is duidelijk een terugkeer naar de oude ambachtelijke werkwijze en naar het
gebruik van natuurlijke materialen zoals leder.
Mh: Krijgen jullie ook vragen voor specifieke leders?
Decaluwe: Ja, en als het kan gaan we op die vragen.
Vintage leder zit tegenwoordig enorm in de lift en wordt
heel veel gevraagd. Daarnaast hebben we ook onze catalogussen met basiskleuren. We ontwikkelen nu een
nieuwe collectie die met 21 kleuren uit voorraad zal aangeboden worden vanaf half september.
Mh: Zijn er ook nieuwe toepassingen met leder?
Decaluwe: De beddenmarkt is een groeiende markt
voor ons. Tot voor enkele jaren waren we hier totaal
niet actief. Het gros van de stoffering van bedden bestaat uit kunstleder, maar er wordt af en toe ook leder
gevraagd voor het hoofdeinde van een boxspring. Dan

zijn er nog heel specifieke klanten. We hebben onder
andere als klant een bedrijf dat deuren bekleed met leder. Soms zijn er ook burelen en paravents die bekleed
of herbekleed moeten worden in leder. We zien ook
steeds meer dat mensen designmeubelen laten her-stofferen. Zo hebben we onlangs leder geleverd voor een
vintagemeubel van Ligne Roset uit de jaren 70.
Mh: Verkopen jullie ook stoffen?
Decaluwe: We doen de distributie van meubelstoffen
voor Muvantex, een fabrikant uit Deerlijk, die eigentijdse stoffen produceert. Onze vertegenwoordigers nemen dit mee naar hun respectieve regio’s en dat werkt.
We bezoeken ook diverse beurzen: om klanten te zien
en om de trends nauwgezet op de voet te volgen. Maison et Objet is een must voor ons, net als de beurs van
Milaan. Daarnaast gaan we naar beurzen in Turkije en
uiteraard in de Benelux.
Mh: Met de verhuis hebben jullie ook de huisstijl veranderd.
Decaluwe: Dat was inderdaad een goede gelegenheid
om eens het logo onder handen te nemen. Het nieuwe
logo is frisser en discreter en geeft beter aan waar we
tegenwoordig voor staan. Bij Deletex werken tegenwoordig vijf jonge mensen. Als je in zo’n mooie kantoren
zit met een minimalistisch design, dan mag je dit ook
doortrekken in het logo’s en de huisstijl.
Deletex is alle werkdagen open van 8h tot 12h en van
13h tot 17h, op vrijdag tot 15h. Het loont altijd de moeite om de showroom te bezoeken, liefst op afspraak. •
www.deletex.com

