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Verbindend.
Inspirerend.

Al 50 jaar.
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«Onze bedrijfsfilosofie is sinds de oprichting van ons 
bedrijf hetzelfde gebleven: wij willen pragmatische 
oplossingen vinden voor onze klanten.»

Susanne Affolter,

bedrijfsleider en hoofdaandeelhouder van Lamello AG



3 50 jaar Lamello



4

Karl Steiner, voormalig 

eigenaar/directeur en huidige 

voorzitter van de raad van 

bestuur van Lamello AG
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Beste lezer,

nauwkeurig en stevig aan elkaar vastgemaakt kunnen worden. Maar de 

fenomenale uitvinding van mijn vader Hermann Steiner doet nog veel  

meer. Als verbindend element in overdrachtelijke zin vormt dit bescheiden 

houten plaatje namelijk ook een keerpunt in de geschiedenis van ons 

bedrijf: dankzij de lamel groeide timmerbedrijf Hermann Steiner 50 jaar 

geleden uit tot een naamloze vennootschap, het huidige Lamello AG. 

Voortaan was het familiebedrijf niet meer aangewezen op interieurbouw, 

maar werd het een heuse fabriek. Wij gingen ons helemaal toeleggen op  

de productie en ontwikkeling van innovatieve verbindingssystemen. 

Het besluit over de toekomstige koers van het bedrijf was destijds niet 

eenvoudig. Maar er moest een besluit worden genomen. Wie draalt,  

komt niet vooruit. En bij Lamello AG willen we graag vooruit, ons verder 

ontwikkelen, steeds nieuwe dingen voor elkaar krijgen. En besluiten  

nemen. Zo was dat 50 jaar geleden en zo is het nog steeds. 

Daarom wil ik iedereen bedanken die sinds de oprichting van Lamello AG 

hetzij als leidinggevende, hetzij als medewerker betrokken was bij de 

besluitvorming, onze bedrijfsvisie heeft gesteund en daardoor dromen  

heeft helpen verwezenlijken.

Besluitvaardig en 
       vooruitstrevend

50 jaar Lamello
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De
  uitvindersgeest  
leeft voort



50 Jahre Lamello

Twee generaties aan  

een tafel: Karl Steiner en 

zijn dochter Susanne 

Affolter halen herinne-

ringen op aan grote 

uitvindingen, vrije 

middagen en de  

familie in Davos.

Karl Steiner, u maakte als tiener mee hoe uw vader medio jaren 50 het 

Lamello-systeem uitvond. Wat herinnert u zich uit deze tijd?

Het bedrijf is verweven geraakt met ons gezinsleven. Zo vonden wij 

kinderen het de normaalste zaak van de wereld dat papa na het 

avondeten terugging naar de werkplaats om aan zijn uitvindingen  

te werken. Mama ging naar kantoor, want zij deed de boekhouding van 

het toenmalige timmerbedrijf. 

Susanne Affolter, u bent een generatie later in de ondernemers-familie 

opgegroeid. Hoe aanwezig was het bedrijf in uw jeugd? 

Daar merkte je echt wel wat van. Mijn vader was vaak op pad of stond 

ergens op een beurs. Als ik 's middags vrij had van school en hij er was, 

liep ik vaak met hem mee in het bedrijf. Bovendien had ik een goede 

band met mijn grootouders en daarom zat ik vaak bij mijn grootmoeder 

op kantoor. 

De uitvindersgeest van uw familie is vermaard. Werd dat bewust 

gestimuleerd?

Karl Steiner: Niet alle familieleden konden waardering opbrengen voor 

de enorme toewijding van mijn vader. Zo hebben we nog een brief van 

een oom uit Davos. Hij schrijft dat mijn vader beter geld kan verdienen  

en moet stoppen met dat geknutsel.

Het succes van het Lamello-systeem zou uw vader later gelijk geven. 

Toen u de leiding over het bedrijf op u nam, ging u verder met  

het ontwikkelen van de machines en de verbindingssystemen.

Ik had belangstelling voor werktuigkunde en leerde de kunst van metaal 

bewerken. Op die manier konden wij nieuwe machines ontwikkelen  

en de productie-processen verbeteren. Tot op de dag van vandaag is  

het merkbaar dat wij uit een familie van timmerlieden komen: wij 

ontwikkelen onze producten nog steeds zo dat ze het werk van een 

timmerman eenvoudiger maken. 

Susanne Affolter, u bent nu de derde generatie die het familiebedrijf 

leidt. U bent de eerste vrouwelijke bedrijfsleider en hebt een 

commerciële achtergrond. Wat is het verschil tussen u en uw 

voorgangers?

Ik beoefen weliswaar geen ambacht, maar ik interesseer me wel voor werk- 

tuigkunde en techniek. De uitvindersgeest leeft in zoverre voort dat ik 

naar pragmatische oplossingen zoek. Om die te ontwikkelen beschik ik 

over zeer competente medewerkers. 

Voordat ik bedrijfsleider werd, werkte ik jarenlang op de personeelsafdeling 

van Lamello AG en daar heb ik mijn sporen verdiend. Als dochter van de 

baas vond ik dat heel belangrijk. Toen ik als bedrijfsleider begon, droeg 

dat ook bij aan de acceptatie door het personeel. Wat het bedrijf betreft, 

ga ik verder op de weg die mijn voorganger is ingeslagen.

Wat hebt u van uw vader meegekregen?

Een principe, dat hij al van zijn vader heeft meegekregen: «Koop niets 

wat jullie niet kunnen betalen.» Wij zijn nog steeds trots op onze 

financiële onafhankelijkheid. Bovendien probeer ik een sociale werkgever 

te zijn en de ongedwongen bedrijfscultuur in stand te houden die mijn 

voorgangers hebben opgebouwd. 

7 50 jaar Lamello
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Marco Ress (48), 

regioverkoopmanager internationaal

«Ik mag over de hele wereld producten aan

de man brengen waar ik voor 300 procent 

achter kan staan.»

Judith Freudiger (53), 

medewerker verpakking/montage

«Je merkt hier aan alles dat je als

medewerker wordt gerespecteerd. Dat 

draagt bij aan een harmonische werksfeer, 

wat je alleen vindt bij familiebedrijven.»

Dit zegt 
  de Lamello 
familie

Kerstin Hauptvogel (61),

verkoop binnendienst, Duitsland 

«Ik kom graag werken want ik houd

van het contact met onze diverse en 

boeiende klanten. Ik doe er graag  

alles aan om ze tevreden te stellen.»
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Stefan Rudin (59), 

reparatiedienst

«Iets bedenken wat het werk makkelijker

maakt. Daarvoor hebben wij hier geniale 

mensen.»

Fritz Burri (62), 

medewerker eindmontage en inpakken

«'Ik ben Kari.' Zo stelde de hoogste baas

zich op mijn eerste werkdag aan mij voor.  

Ik was sprakeloos.»

50 jaar Lamello

Rolf Fricker (36), 

productmanager

«Lamello AG heeft met de Originele

houten lamel 50 jaar geleden

een revolutionaire uitvinding op de 

markt gebracht. Ik hoop dat het 

P-systeem de volgende standaard 

wordt in de markt.»
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       Van boomstam  
tot uitvinding 
           van de eeuw

Even simpel als geniaal: de houten lamellen van het Lamello-systeem 
waarmee sinds de uitvinding in 1955 vele miljoenen houten compo- 
nenten met elkaar zijn verbonden. Tot op de dag van vandaag worden 
de ovale houten plaatjes integraal op de hoofdvestiging in Bubendorf 
vervaardigd. Dit wordt mogelijk gemaakt door een eigen zagerij 
en houtdrogerij, en meerdere speciaal voor de productie van lamellen 
ontwikkelde machines. 

50 jaar Lamello



De grondstof: Lamello-plaatjes worden gemaakt van beukenhout.  

Dit hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen binnen een straal 

van 20 kilometer rondom de hoofdvestiging in Bubendorf. Per jaar 

wordt ongeveer 3000 kubieke meter beukenhout verwerkt. Door de 

regionale herkomst van de grondstof en de korte vervoersafstanden 

kunnen de lamellen op een milieuvriendelijke manier worden 

geproduceerd.

Zagen en drogen: In de moderne en efficiënte zagerij wordt het 

rondhout verzaagd tot kanthout. Dit kanthout wordt vervolgens 24 

dagen lang opgeslagen in een drooghal, totdat het vochtgehalte tussen 

de acht en tien procent ligt. In deze toestand zijn de voorwaarden  

voor een vormstabiele lamellenproductie ideaal. 

Stansen: Het gedroogde kanthout wordt verzaagd tot beuken lijsten. 

Deze worden met behulp van 25 ton gewicht tot vier millimeter dikke 

lamellen geperst. Tegelijkertijd perst de stans-machine het Lamello-logo  

en het kenmerkende ruitpatroon in de houten plaatjes. Dit patroon 

vergemakkelijkt het inschuiven van de lamel in de groef en verbetert de 

opname van de lijm. Stansen van lamellen wordt nauwkeurig opgevolgd: 

een aantal keren per uur worden de lamellen met een micrometer 

gecontroleerd op de juiste dikte. Trouwens: Lamello AG was het eerste 

bedrijf in Zwitserland dat massief hout begon te stansen.

Sorteren: Defecte stukken worden uitgesorteerd met behulp van  

door Karl Steiner ontwikkelde sorteermachines die werken met 

infraroodcamera's. Trouwens: Karl Steiner putte bij de ontwikkeling  

van de machine inspiratie uit de brievensorteermachines bij de post. 

Destijds waren de transportbanden van de prototypes nog voorzien  

van skivellen, omdat de plaatjes dan beter bleven liggen. 

Verpakken en verzenden: Bij het ontwikkelen van de verpakkings-

lijn liet Karl Steiner zich helemaal leiden door de behoeften van het 

bedrijf. Met deze installatie worden de houten lamellen per duizend 

verpakt in kartonnen dozen en daarna klaargemaakt voor verzending 

naar klanten over de hele wereld.

Energieproductie: Slechts 20 procent van de gebruikte grondstof wordt 

omgezet in houten lamellen. De rest van het materiaal wordt echter niet 

afgevoerd, maar op verschillende manieren verder gebruikt: Grote stukken 

hout zijn zeer geschikt als brandhout. Houtsnippers en -spaanders worden 

verkocht als stookmateriaal en opgestookt in de eigen verwarmingsinstallatie. 

Daarnaast beschikt Lamello AG over een eigen met houtsnippers gestookte 

verwarmingsinstallatie waarmee alle bedrijfsruimten worden verwarmd. 

Het energieoverschot wordt in het stadsverwarmingsnet in Bubendorf 

ingevoerd. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1944
Oprichting van de schrijn-

werkerij door Hermann 

Steiner in Liestal.

1955
Uitvinding: Lamello-systeem 

door Hermann Steiner.

1958
Uitvinding: Eerste 

stationaire Lamello 

groeffrees-machine L01.

1968
Uitvinding: Eerste 

handgeleide Lamello-

groeffreesmachine.

1969
Oprichting van Lamello AG  

onder leiding van bedrijfs-

oprichter Hermann Steiner.

1970
Uitvinding: Systeem voor  

het repareren van hout.

      50 jaar lang 
succesvol door innovatie 
         en volharding
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1973
Ingebruikname van  

het nieuwe productie-  

en administratiegebouw  

in Bubendorf.

1979
Karl Steiner en zijn broeder 

Alfred (overleden in 1981) 

nemen de leiding over het 

bedrijf op zich.

1988
Oplevering van het tweede 

productiegebouw. Datzelfde 

jaar komt de groeffrees-

machine Lamello Top 10 op 

de markt, die door haar 

kwaliteiten uitgroeit tot een 

doorslaand verkoopsucces.

1985
Uitbreiding: 

Administratiegebouw  

in Bubendorf.

1984
Oprichting van het eerste dochterbedrijf in 

Duitsland, gevolgd door dochterbedrijven in 

Oostenrijk (1985), België (1990), Frankrijk 

(1993) en Italië (1994). 

1981
Uitvinding: Tanga 150, 

scheidingsfrees voor 

kozijnen.

De uitvinding van het Lamello-systeem luidde een grote verandering in voor het 
timmerbedrijf van Hermann Steiner: het lokale handwerkbedrijf groeide uit tot 
een wereldwijd opererend bedrijf. Sinds de oprichting worden op de hoofdvestiging 
van het bedrijf in het Zwitserse Bubendorf innovatieve producten vervaardigd,  
die al vele jaren onontbeerlijk zijn in de houtverwerkende industrie. De afgelopen 
50 jaar hebben niet alleen de producten van Lamello AG een voortdurende 
ontwikkeling doorgemaakt, ook het familiebedrijf zelf staat niet stil. Dat blijkt 
wel uit de talrijke mijlpalen in de bedrijfsgeschiedenis.

50 jaar Lamello
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2001
Uitvinding: Invis 

Interzum Award.

1996
Overname en  

doorontwikkeling  

van Schneeberger  

Leimtechnik.

2004
Het Lamello-systeem wordt 

in het Museum of Modern 

Art (MoMA) in New York 

geëerd in het kader van de 

speciale tentoonstelling «The 

most humble innovations of 

the 20th century», samen 

met andere innovaties. 

Sindsdien kan een originele 

houten lamel bewonderd 

worden in het museum.

2005
Karl Steiner draagt de  

leiding over het bedrijf  

over aan Erich Zeller. 2010
Uitvinding:  

Zeta, de handmachine  

voor het P-System.

2009
Uitvinding: Clamex P 

Interzum Award.

 

Opbouw partnernetwerk. 

Omvat intussen meer dan  

40 toonaangevende 

partnerbedrijven binnen de 

branche die actief zijn in 

CNC, freesgereedschap, 

aggregaten, CAD- en 

CAM-software.
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2017
Uitvinding: Cabineo: de CNC- 

verbinder van de toekomst! 

Gebouwuitbreiding logistiek/

productie Lamello AG.

2019
Uitvinding: Tenso P-10 

Interzum Award.

2019/20
Ingebruikname van het 

nieuwe logistieke centrum in 

Grenzach-Wyhlen 

(Duitsland).

2018
Ingebruikname van de 

nieuwe kunststofspuitgieterij 

in Bubendorf. Voortaan 

worden daar in eigen huis 

onderdelen voor het 

P-System vervaardigd.

2013
Uitvindin:g Tenso P-14 

Interzum Award.

2015
Uitvinding: Divario P-18 

Interzum Award.

2016
Opnieuw treedt een lid van 

de familie Steiner aan als 

bedrijfsleider, in de persoon 

van Susanne Affolter.
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De producten van Lamello AG worden wereldwijd verkocht en gebruikt. 
Schrijnwerkers, timmerlui, meubelrestaurateurs, houtbouwers, 
winkelinrichters, meubelontwerpers keukenbouwers enz. kiezen  
al vele jaren voor de innovatieve systeemoplossingen uit Bubendorf. 
Enkele van hen zijn al heel lang klant en stuurden ons persoonlijke 
felicitaties voor ons jubileum. We zijn blij met hun vertrouwen in  
ons werk en bedanken al onze klanten voor de fijne samenwerking.

     In het centrum:
de klant
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Andy Gray-Ling 

Ontwerper – Maker Manorwood Designs, Shropshire, Verenigd Koninkrijk

«Keer op keer puntgaaf en stressvrij verstekzagen.» 

Samuel Rüegg 

Eigenaar Samuel Rüegg Schreinerei GmbH, Dällikon, Zwitserland 

«De verwerking en handling zijn uitstekend – Lamello 

zorgt voor kwaliteit en betrouwbaarheid, voor ons van 

doorslaggevend belang voor de samenwerking.»

Leland Thomasset  

CEO, Taghkanic Woodworking VP, Cabinet Makers  

Association, Pawling, NY, USA

«Na aankoop van mijn Zeta P2 was ik echt 

aangenaam verrast. Ik had er de perfecte klus 

voor en werkte hierdoor mee aan de productie 

van meubels, ik kon hem de hele tijd gebruiken.» 

Sander Schuiten 

Eigenaar GereedschapPro B.V., Haarlem, Nederland

 «We hopen dat Lamello ons in de 

komende jaren zal blijven verrassen 

met nieuwe verbindingen en 

innovatieve machines voor hout- 

bewerkers en hobbyisten. Met 

behoud van de onberispelijke 

Lamello kwaliteit. Ga zo door!»
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Hannes en Daniel Kofler

Kofler Srl, San Felice / Val di Non, Italië

«Door gebruik te maken van Lamello-

producten kunnen wij bij de productie 

waardevolle tijd besparen en zo tegemoetkomen 

aan de wensen van onze klanten.» 

Hans Wilke 

Eigenaar Schreinerei Schöffel GmbH, Budenheim, Duitsland

«Lamello AG reageert niet alleen op veranderingen,  

maar speelt met zijn eigen innovaties in op de wensen van  

de klant en de bewerkingsmogelijkheden die de moderne 

machinetechniek biedt.»

Florian Hesse 

Eigenaar Tischlerei Hesse, Bosseborn, Duitsland

«Lamello AG heeft sterke waarden en 

maakt uitstekende apparaten. 

Daardoor is het bedrijf zo succesvol.» 

Josef Eibl 

Bedrijfsleider Josef Eibl GmbH, Aham, Duitsland 

«Ik wens Lamello AG ook in de toekomst 

enthousiaste klanten en medewerkers,  

en geniale uitvindingen als de houtenlamel, 

Clamex of Tenso. Op een succesvolle 

toekomst!»

Heng Rong und Xue Wenqiang (CEO) 

CEO, Furniture Co., Ltd., Tianjin, China

«Het gebruik van Lamello P-verbinders zorgt ervoor dat het meubilair  

er perfect uitziet en dit komt ten goede aan de meubelkwaliteit.» 

Franz Gross 

Eigenaar Einrichtungswerkstätte Gross GmbH & Co KG, Fehring, Oostenrijk

«Hoge kwaliteit, betrouwbaarheid, snelheid en 

veiligheid, typisch Lamello AG.» 
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Het is allemaal begonnen met hout, maar kunststof heeft de toekomst. De ideeënmolen in 
Bubendorf staat dan ook nooit stil: Met verbinders uit kunststof stapt Lamello AG een nieuw 
tijdperk binnen en blijft het zich onderscheiden met innovaties die klanten wereldwijd optimaal 
rendement opleveren in hun dagelijkse werkprocessen. «De nieuwe verankering met behulp van 
een profielgroef biedt onze klanten een beslissend voordeel bij het monteren van verbinders: er kan 
zeer snel worden gewerkt zonder lijm of schroeven», zo verklaart Samuel Hänni, chef ontwikkeling 
en productmanagement. Doordat de originele houten lamel zo bekend en populair is, konden met 
succes nieuwe productlijnen op de markt worden gebracht die klanten veel voordelen bieden.  
De evolutie van het bescheiden houten plaatje tot de huidige vernuftige verbindingssystemen van 
kunststof maakte het niet alleen mogelijk het assortiment uit te breiden met unieke innovaties. 
«Met de nieuwe functies konden we nieuwe markten aanboren en werd toepassing in de digitale 
productie mogelijk», aldus Samuel Hänni. En het mooie daaraan is dat kunststof als materiaal  
in combinatie met metaal ongelooflijk veel mogelijkheden biedt die nog lang niet zijn uitgeput. 
Daarom kunnen we ook in de toekomst nog tal van geniale vindingen van Lamello verwachten!

Magnetisch en onzichtbaar: 
            Invis Mx2

Dankzij de magneetaandrijving van de Invis Mx2 

kunnen houten panelen als bij toverslag worden 

verbonden en weer gedemonteerd. Dit is de  

eerste demonteerbare verbinding die van buitenaf 

volledig onzichtbaar is. Het idee komt van de 

uitvinders Franz Baur en Franz Haser. Lamello AG 

ontwikkelde op basis van het prototype een 

klantvriendelijk product en bracht deze innovatie 

in 2001 op de markt. Prompt sleepte het Invis-

verbindingssysteem nog datzelfde jaar de eerste 

Interzum Award in de geschiedenis van Lamello AG 

in de wacht.

Met nieuwe innovaties  
    de toekomst tegemoet
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Wat werkt, wordt verder 
ontwikkeld: 
            P-System-verbinders

Met de P-System-verbinders luidde Lamello AG  

in 2009 in de sector een nieuw tijdperk in. De  

Clamex P was de eerste demonteerbare meubelver-

binder die geschikt is voor alle soorten hoeken  

en verbindingen, en er ook nog eens fantastisch 

uitziet. Al gauw werd de P-System-familie 

aangevuld met de Tenso en de Divario, en het 

aantal innovaties blijft groeien. Qua efficiëntie bij 

de montage nemen de P-System-verbinders nog 

steeds een unieke positie in. Uiteraard levert 

Lamello AG daarbij ook een groeffreesmachine,  

de Zeta P2, die het mogelijk maakt P-System- 

verbinders in een mum van tijd in te frezen op  

de beproefde manier die we van Lamello kennen.

De CNC-verbinder van de toekomst: 
            Cabineo

De sinds 2017 verkrijgbare Cabineo, de jongste 

telg van de Lamello-familie, slaat een brug naar de 

geautomatiseerde verwerking: door zijn speciale 

ontwerp is deze verbinder geschikt voor gebruik 

met alle CNC-machines. Door de zuivere opper-

vlaktebewerking kan de frameverbinder al in  

de productiefase worden voorgemonteerd, wat  

tal van unieke voordelen biedt voor de klant.  

Doordat bewerking van bovenaf mogelijk is, kan 

de montage van de verbinder worden geautoma-

tiseerd. De Cabineo-familie blijft groeien. Zo is  

de verbinder met de hoge spankracht straks met 

nog meer soorten schroeven verkrijgbaar.

50 jaar Lamello
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Wij 

… verantwoord  

& authentiek

Door onze transparantie en authen-

ti citeit hebben wij vertrouwen  

gewonnen: niet alleen het vertrouwen 

in ons bedrijf en in onze producten, 

maar ook het vertrouwen van onze 

medewerkers en van onze partners.  

Wij willen dit vertrouwen vasthouden 

en versterken.

… vooruitziend 

& bedachtzaam

Wij geven vorm aan veranderingen, 

want alleen op die manier kunnen wij 

onze toekomst veiligstellen. Wij staan 

niet alleen open voor verandering, 

die wij samen het hoofd bieden,  

maar zoeken tegelijkertijd steeds  

naar mogelijkheden om onszelf  

te verbeteren.

zijn …
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50 jaar Lamello AG – al een halve eeuw zetten wij ons met hart en ziel in voor onze klanten. De 
technologische innovaties volgen elkaar snel op en wij begrijpen de behoeften van de houtsector. 
Direct contact met onze klanten is dan ook doorslaggevend voor ons succes. Geholpen door onze 
jarenlange ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze producten en diensten verbinden met de 
kennis die wij in de loop van de jaren hebben vergaard. Dankzij onze omvangrijke vakkennis zijn 
wij in staat nieuwe wegen in te slaan en het werk van onze klanten te vereenvoudigen.

… plichtsbewust 

& betrouwbaar

Wij zijn ons steeds bewust van de 

gevolgen van ons handelen. 

Uitdagingen zien wij als kansen en 

leermomenten. Wij aarzelen niet om 

binnen het kader van onze competenties 

en taken onze verantwoordelijkheid 

te nemen. 

… constant 

& solide

Van oudsher zijn gezinswaarden  

en traditie in ons bedrijf belangrijk. 

Wij zijn trots op wat we tot dusverre 

hebben bereikt en houden deze 

waarden ook bij de gemeenschap-

pelijke uitbreiding van ons bedrijf 

graag in ere.
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Vindingrijk  

& vol ideeën

Wat ons verbindt, is de wil om te 

slagen en enthousiasme voor nieuwe 

uitdagingen en uitvindingen. Wij 

streven ernaar onze positie als leidend 

innovator te bestendigen en steeds 

weer technologische grenzen te 

overwinnen.

Onze
troeven
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Voortreffelijk  

& foutloos

Kwaliteit is cruciaal bij alles wat  

we doen, van de productie van 

houten lamellen tot de wereldwijde 

verzending. Wij blijven ons dan  

ook voortdurend verder ontwikkelen 

en onze interne arbeidsprocessen 

optimaliseren.

Persoonlijk  

& informeel

Als familiebedrijf zetten wij ons in 

voor een open cultuur. Wij moedigen 

de ondernemingszin van onze mede-

werkers aan en helpen hen om verant-

woordelijkheid op zich te nemen. Bij 

het zoeken naar verbeteringen leggen 

wij vooral de nadruk op een snelle  

en praktische uitvoerbaarheid. 

50 jaar Lamello

Zelfstandig  

& en eigen baas

Bij de uitbreiding van ons bedrijf passen 

wij ons steeds aan de veranderende 

omstandigheden aan. Zo zorgen wij 

ervoor dat het familiebedrijf ook op 

lange termijn onafhankelijk blijft. Dit 

is van groot belang voor het behoud 

van onze financiële zelfstandigheid. 
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Bernhard Niederhauser (41),  

teamleider Lamello-straat en timmerwerkplaats

«Ik ben een gewetensvol mens en werk

heel precies. Daarom kan ik mij heel goed 

identificeren met Lamello AG.»

Werner Wahler (36), 

klantenadviseur buitendienst Lamello Oostenrijk

«Ik heb veel waardering voor de zorgvuldige

manier waarop Lamello AG de uitdagingen 

de dagelijkse uitdagingen aanpakt.»

Stéphanie Godot (44), 

inkoper

«Het jubileum is een uitgelezen

gelegenheid om even een terugblik  

in de tijd te maken. Terug te kijken  

op onze succesgeschiedenis en  

tegelijkertijd na te denken over  

wat er in het verschiet ligt.»

Dit zegt 
  de Lamello 
familie
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Laurent Valensi (39),

districtshoofd verkoop/buitendienst Lamello Frankrijk

«Voor mij is het jubileum een mooie

gelegenheid om de vijftig jaar innovaties en 

oplossingen te vieren die onze klanten 

helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden.»

Pietro Fiorentino (63), 

vestigingsdirecteur Lamello Italia S.r.l. in Angera (Varese)

«Ik wens Lamello AG ter gelegenheid van

het 50‐jarig jubileum dat deze motiverende 

werkomstandigheden ook in de toekomst  

het succes van de onderneming kunnen 

waarborgen.»

50 jaar Lamello

Felix Gysin (59), 

verkoopmedewerker Zwitserland binnendienst

«Ik verkoop innovatieve producten.

Dat vind ik ontzettend stimulerend.»
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Susanne Affolter,  

bedrijfsleider en  

hoofdaandeelhouder  

van Lamello AG

Beste lezer,

Dankzij innovatieve ideeën, betrouwbare partners en 

loyale medewerkers wist Lamello AG de afgelopen 

jaren verder te groeien. Met de ingebruikname van 

onze kunststofspuitgieterij te Bubendorf in 2018 zijn 

we erin geslaagd ons bedrijf klaar te stomen voor  

de toekomst, geheel in lijn met onze bedrijfscultuur. 

Doordat we in eigen beheer kunststofonderdelen 

kunnen produceren, blijven we onafhankelijk en 

kunnen we hier gevestigd blijven. Bovendien kunnen 

wij zo de komende jaren de ideale omstandigheden 

scheppen om onze doelstellingen te verwezenlijken, 

niet alleen waar het gaat om het verder ontwikkelen 

van bestaande verbindingen, maar ook wat het 

werken aan een nieuw verbindingssysteem betreft. 

Want ons bedrijf heeft niet alleen veel knowhow in 

huis, maar heeft ook de omstan-digheden gecreëerd 

waarin deze optimaal tot zijn recht komt.

De verdere ontwikkeling van onze producten zal ons 

de komende jaren bezighouden. Het ontwikkelen en 

in de praktijk brengen van innovatieve ideeën vraagt 

echter om een constructieve omgeving. Daarom 

blijven wij ook in de toekomst betrouwbare partners 

zoeken. 

Ons bedrijf is trots op zijn uitvindersgeest en zijn 

toekomstgerichte producten. Daarnaast zijn wij 

echter een familiebedrijf dat alle medewerkers op 

hun waarde schat en hen zoveel mogelijk bijstaat  

in hun persoonlijke ontwikkeling. Aan deze 

bedrijfscultuur willen wij vasthouden. 

Samen met u kijken wij uit naar de komende 50 jaar 

bedrijfsgeschiedenis.

Voortbouwen op  
     wat zich heeft bewezen
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