PERSMEDEDELING

3 december 2014

Sky Man International en GRL Glasrecycling, winnaars van
de Trends Business Tour Antwerpen en Limburg 2014!
Op woensdag 3 december stelden Trends, BDO en ING de Trends Business Tour
Antwerpen en Limburg voor. Een award die Belgische bedrijven lauweren die in hun
regio uitblinken in innovatie of duurzaamheid.
De avond werd goed ingezet met een presentatie van Jan Vereecke, CEO Antwerps
Sportpaleis en werd afgesloten met de proclamatie van de laureaten 2014 voor de provincies
Antwerpen en Limburg : Sky Man International en GRL Glasrecycling.
Deze bedrijven werden verkozen door een onafhankelijke jury:
Sky Man International – Winnaar Trends Business Tour Antwerpen
Sky Man International uit Boom is een specialist in het ontwerpen,
het maken en verkopen van elektrische takels. Het bedrijf
realiseerde vorig jaar een omzet van 8,5 miljoen euro, bij een mooi
stijgende nettowinst. De onderneming richt zich hoofdzakelijk op het
buitenland. Sky Man International exporteert 85 procent van zijn
productie en spreidt zijn omzet
over veertig landen. Voor de groei van Sky Man verwijst managing
director Kris Govaert naar de letterlijke groei van de constructies die
het bedrijf neerpoot.

GRL Glasrecycling – Winnaar Trends Business Tour Limburg
GRL Glasrecycling uit Lummen verwerkt glasafval tot nieuwe
grondstof voor glasfabrikanten, de glaswol- en de vlakglasindustrie.
Het bedrijf zuivert het glasafval van stoorstoffen (raamkaders, folie,
rubber, dekseltjes,
porselein). Het eindresultaat is een grondstof in verschillende
korrelgroottes. Het bedrijf innoveerde met een systeem voor het
droogwassen van afvalglas. Daardoor kan het kleinere scherven
(van minder dan 5 millimeter) zuiveren en opnieuw verkopen.

Behalve ecologische voordelen levert het droogwassen ook een
duidelijk commercieel voordeel op. Het bedrijf genereert
nu ook omzet uit die kleine scherven, die vroeger onbruikbaar
waren.
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