
VISIE

Florian Matt, Sales Director bij 274TailorSteel,
schetst  de  bijzondere  begintijd:  “Het  bedrijf
startte  in  2007  met  twee  machines  en  nul
klanten, maar wel was er al direct sprake van
een duidelijke visie: het honoreren van kleine
aanvragen  vanuit  kmo’s  op  basis  van  een
ultrakorte levertijd, een uitstekende prijs-kwali-
teitverhouding en een hoge leverbetrouwbaar-
heid.  Die visie  hanteren  we nog steeds,  en
dat het werkt, blijkt wel uit de omzet in 2018,
die € 70 miljoen bedroeg.” De zelf  ontwik-
kelde online tool Sophia heeft  daarbij  onge-
twijfeld een belangrijke rol gespeeld. Sophia
werkt  met  kunstmatige  intelligentie  en  van
daaruit  worden de productie  en de logistiek
aangestuurd. Het analyseren van de gewenste
producten en ontwerpen gebeurt razendsnel,
waarna  de  klant  vanuit  een  STEP-,  DXF-  of
DWG-bestand  realtime  een  gedetailleerde
offerte  ontvangt.  “Het  is  unieke  software
waarmee  voor  complexe  bouwgroepen  de
aparte  elementen  snel  kunnen  worden  be-
rekend, iets wat binnen dit marktsegment nog
niet eerder mogelijk was.”

GROEIBEDRIJF

De klantsoftware Sophia is zonder meer een
unique selling point, maar dat geldt ook voor
het  hypermoderne  machinepark.  Het  omvat
momenteel 38 lasersnijmachines en 18 kant-
banken die in principe 24/7 in bedrijf  zijn.
AGV’s zorgen voor het vervoer van het plaat-

materiaal naar de draagarm van de lasersnij-
machine die automatisch wordt  be-  en afge-
laden.  Hierdoor  kan  niet  alleen  snel  en
flexibel,  maar  ook uitermate efficiënt  worden
gewerkt,  en  dankzij  de  recent  ontwikkelde
nestingtechniek  van  meerdere  opdrachten  is
de  hoeveelheid  afvalmateriaal  aanzienlijk
teruggebracht.

Dit  alles maakt  dat  er tegen een fors lagere
prijs  kan  worden  geleverd  dan  waartoe  de
concurrentie  in  staat  is.  Niet  voor  niets
beschikt  247TailorSteel  inmiddels  over  een
uitgebreid  klantenbestand   met  name  in‒
West- en Oost-Europa  en niet voor niets ook‒
is de onderneming voor het derde achtereen-
volgende jaar terug te vinden op de lijst van
de ‘Top 250 Groeibedrijven van Nederland’.

“Klanten vertrouwen volledig op onze dienst-
verlening  en  richten  hun  interne  productie-
processen in  op die van ons.  Uiteindelijk  is
dat  goedkoper  omdat  daardoor  efficiënt(er)
kan  worden  gewerkt,  fouten  in  de  eigen
productieprocessen  kunnen  worden  geëlimi-
neerd en de klant  zich kan beperken tot  de
kernactiviteiten”, aldus Matt.

DOELSTELLINGEN 

De  vraag  lijkt  dan  gelegitimeerd,  wat
247TailorSteel  er  tot  nu toe van heeft  weer-
houden om de Belgische markt te betreden. 
Matt  daarover:  “We groeien stapsgewijs  en
richten ons pas op een nieuwe markt als we

daar klaar voor zijn wat betreft onze logistieke
en productieprocessen. Nu zijn we zover dat
wij  Belgische  klanten  servicegericht  en
conform  onze  betrouwbaarheidsnormen
kunnen bedienen, en dat we onze belofte ‘on
demand,  on time’ waar kunnen maken. Wij
beschikken  in  Vlaanderen  sinds  1  augustus
2019 over twee buitendienstmedewerkers om
de klanten  lokaal  te  adviseren,  en als  daar
belangstelling voor is, zullen wij ook aan de
Waalse markt gaan leveren.”
“Onze belangrijkste doelstellingen zijn klanten-
tevredenheid  en  mond-tot-mondreclame,  en
dat  bereik  je  alleen  door  bij  elke  klant
opnieuw  kwaliteit  te  leveren  tegen  goede
voorwaarden.  Door  te  investeren  in  internet-
marketing, door ons te profileren in vakbladen
en door  ons  te  presenteren  op  vakbeurzen,
vergroten we momenteel onze naamsbekend-
heid in België, en ik ben er vast van overtuigd
dat  we  met  onze  manier  van  werken  een
bijdrage kunnen leveren aan het succes van
Belgische kmo’s.”

247TAILORSTEEL KLAAR
VOOR DE BELGISCHE MARKT
KWALITEIT TEGEN GOEDE VOORWAARDEN ONDER HET MOTTO ‘ON DEMAND  ON TIME’‒

47TailorSteel is al ruim tien jaar actief in de plaatstaalbewerkende industrie. De
firma levert lasergesneden plaat- en buismateriaal op maat uit materialen als 

staal, koper, messing en aluminium. Dat gebeurt vanuit twee vestigingen: één in 
Varsseveld (Nederland) en één in Oyten nabij Bremen (Duitsland). De automati-
seringsgraad is daarbij hoog. Dankzij het online portaal Sophia (Sophisticated 
Intelligent Analyzer) kunnen laserdelen, buizen en kantdelen automatisch worden 
uitgelezen uit een samengesteld product, dit alles zonder verdere menselijke 
inbreng, resulterend in offertes binnen de minuut en levertijden binnen 48 uur.
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R E P O R T A G E

247TailorSteel levert lasergesneden plaat- en buismateriaal op247TailorSteel levert lasergesneden plaat- en buismateriaal op
maat uit materialen als staal,maat uit materialen als staal, rvs  rvs en aluminiumen aluminium

“WE STAPPEN PAS IN EEN
NIEUWE MARKT ALS WE
VINDEN DAT WE ONZE
BELOFTE ‘ON TIME – 
ON DEMAND’ WAAR
KUNNEN MAKEN” 

”Florian Matt, sales director


