
 

 

DELTA ENGINEERING EN ISYTECH BUNDELEN DE KRACHTEN OM HUN AANBOD IN 
PLASMACOATING TE VERSTERKEN EN VERDER TE GROEIEN 

Donderdag 6 oktober 2022 

Op 6 oktober 2022 kondigde Delta Engineering de overname van Isytech aan. Isytech ontwikkelt processen 
en machines voor oppervlaktebehandelingen en plasmacoating van verschillende soorten materialen. 

 

Deze samenwerking brengt Isytech’s uitzonderlijke kennis van oppervlaktebehandeling en R&D capaciteiten 
samen met de commerciële slagkracht en de best-in class automatiseringsoplossingen van Delta Engineering.  
Het partnership zal de samenwerking tussen beide bedrijven verder versterken op zowel operationeel vlak als 
R&D capaciteit.. De coatingoplossingen die gezamenlijk ontwikkeld zullen worden zullen zowel de technologie 
van Isytech als de automatiseringskennis van Delta Engineering bevatten.  

Key points 

• De overname benadrukt de focus van Delta Engineering op nieuwe, duurzame technologieën, zoals 
plasma coating. Hiermee is men in staat verpakkingen te produceren voor eindproducten, waarbij de 
verpakkingsmaterialen voldoen aan hoge normen van kwaliteit en recycleerbaarheid. 

• De samenwerking stelt de groep in staat plasmacoating oplossingen aan te bieden aan het wereldwijde 
klantenbestand van Delta Engineering en zo deze klanten te helpen de barrière-eigenschappen van 
flessen te verbeteren. 

• Isytech zal haar R&D-activiteit blijven uitbreiden, waarbij de focus op oppervlaktebehandelingen zal 
liggen. Dit om zowel klanten binnen als buiten de blaasvormindustrie te helpen. 

De overname is een logische stap voor Delta Engineering en Isytech om zo hun reeds bestaande samenwerking 
te versterken. Deze samenwerking startte in 2018 wanneer ze voor het eerst een plasmacoating oplossing 
ontwikkelden voor de barrièrebehandeling van HDPE en PET verpakkingen. 

Danny De Bruyn en Rudy Lemeire van Delta Engineering: “We zijn erg verheugd dat Isytech toetreedt tot Delta 
Engineering Group. Met onze gecombineerde technische knowhow, wereldwijde reikwijdte en commerciële 
capaciteiten, zullen we onze klanten kant-en-klare automatiseringsoplossingen blijven bieden en onze 
toekomstige groei versnellen. Aangezien onze relatie met Isytech teruggaat tot 2018, zijn we zeker van de 
culturele fit, gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelen van beide organisaties.” 



 

 

Fabrice Ogé, Mikaël Jaouen, Patrick Chollet en Nasser Beldi, medeaandeelhouders van Isytech: “We zijn 
verheugd om Delta Engineering Group te vervoegen. Na onze eerste samenwerking zal deze overname het 
begin zijn van een nieuw hoofdstuk vol dynamische en innovatieve projecten. We kijken er naar uit om samen 
met het Delta-team de onderneming verder te ontwikkelen.” 

Over Isytech (www.isytech-plasma.com)      

Isytech is actief in de ontwikkeling, het ontwerp en de fabricage van machines voor oppervlaktebehandeling 
en plasmacoating. Isytech is gevestigd in Lannion, Frankrijk, waar het in 1989 met haar activiteiten van start 
ging. Met haar oplossingen voor plasmacoating en oppervlakbehandelingen verbeterd Isytech de oppervlakte 
van materialen (zoals plastic, metaal, etc.) voor de start van andere bewerkingsprocessen zoals lijmen, 
schilderen, vernissen, etc. Plasmacoating is een ecologische oppervlaktetechniek voor het coaten met dunne, 
functionele lagen.  

Over Delta Engineering (www.delta-engineering.be)  

Delta Engineering is wereldwijd een leidende speler in het ontwerp en de bouw van machines voor de 
blaasindustrie. Delta Engineering biedt een breed assortiment aan machines die ingezet worden na het 
blaasvormproces. Deze machines hebben toepassingen in onder meer kwaliteitscontrole, verpakking, 
ontscramblen, afwerking en bij transport van goederen. Door dit ruim aanbod aan hoogwaardige machines 
kan Delta Engineering haar klanten automatiseringsoplossingen aanbieden om zo efficiëntieverbeteringen en 
een hoger kwaliteitsniveau te realiseren. 

Over Sofindev (www.sofindev.com)  

Sofindev is een toonaangevende, onafhankelijke private equity-onderneming, gespecialiseerd in buy-out en 
groeikapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux. Sofindev werd in 1991 opgericht door Sofina 
– gecontroleerd door de familie Boël – en de familie Colruyt. Sindsdien is het Sofindev-team geëvolueerd naar 
volledige onafhankelijkheid en heeft het zich omringd met een groter aantal gerespecteerde familiale en 
(internationale) institutionele investeerders. Onder deze investeerders bevinden zich ondernemers en 
eigenaars van familiebedrijven waarin Sofindev in het verleden heeft geïnvesteerd. De Sofindev-fondsen 
hebben meer dan 300 MEUR kapitaal geïnvesteerd in meer dan 50 kleine en middelgrote bedrijven. 
Momenteel beheert het Sofindev Managementteam het Sofindev IV-fonds (°2015), met een toegezegd 
kapitaal van 107 MEUR, en het eind 2019 opgehaalde Sofindev V-fonds, met totale toezeggingen van 170 
MEUR. Net als Sofindev IV realiseert Sofindev V investeringen in het kapitaal van succesvolle kleine en 
middelgrote bedrijven in de Benelux, in partnership met de ondernemers en managementteams van deze 
bedrijven, ter ondersteuning van hun verdere groei.  

Meer details op onze website: www.sofindev.com 
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