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JENSEN-GROUP neemt participatie in TOLON 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENSEN-GROUP is overeengekomen om tot 49% participatie te nemen in 

TOLON GLOBAL Makina Sanyi ve Tikaret Sirketi A.S. (TOLON) , een niet-

beursgenoteerde onderneming die vrijstaande wasserij machines produceert en 

verkoopt. TOLON is eveneens de JENSEN distributeur in Turkije. JENSEN-

GROUP verwerft een participatie van 30% in TOLON en heeft overeengekomen 

om tijdens de komende drie jaren tot 49% participatie te nemen. De transactie 

wordt afgesloten per 29 januari 2016. 

 
JENSEN en TOLON werken reeds vijf jaar samen. TOLON is namelijk de JENSEN 

distributeur in de groeiende Turkse markt. Daarnaast heeft JENSEN in 2015 

een aankoopovereenkomst getekend met TOLON om vrijstaande wasmachines 

en drogers onder de JENSEN merknaam te verkopen. Deze producten zijn 

complementair aan de JENSEN producten, zowel bij de verkoop van volledige 

sleutel-op-de-deur projecten als bij de verkoop van bijkomende apparatuur aan 

de JENSEN heavy-duty klanten. 

 

TOLON werkt momenteel een eigen distributienet uit van onafhankelijke TOLON 

distributeurs om de commercial laundry markt te bevoorraden. TOLON is de 

marktleider in Turkije in zowel de commercial laundry- als in de heavy-duty 

markt en staat nu klaar om de Europese markt met een gedifferentieerd 

productengamma te bevoorraden. In 2015 heeft TOLON een verkoopkantoor 

opgericht, TOLON Europe, in Gent, België. 

 

 



 
 

   
 
 
 

“TOLON heeft een wasmaschine en droger ontwikkeld die beantwoorden aan de 

JENSEN kwaliteit- en werk-standaarden. In 2010 verkochten we de eerste 

machines en we zijn geïmponeerd door zowel de producten als door de 

vennootschap. Door een participatie te nemen, bevestigen we ons engagement 

tegenover de mensen en de eigenaars van TOLON. We verwachten een mooie 

toekomst voor TOLON” zegt CEO Jesper Munch Jensen. 

 

“We hebben hard geïnvesteerd om van TOLON een moderne producent te 

maken van wasserij machines die aan de hoogste standaarden voldoen. Samen 

met JENSEN kunnen we de heavy-duty markt voorzien via het bestaand 

wereldwijd JENSEN distributie netwerk” zegt CEO Ömer Tolon. 

 

Over JENSEN-GROUP 

De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren 

van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. De groep is in staat om 

de oplevering van zowel een alleenstaande machine, een productielijn als een 

volledig geïntegreerd project te plannen, te ontwikkelen, te produceren en te 

installeren. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in combinatie 

met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft vestigingen in 21 

landen en een distributienet in meer dan 40 landen. Wereldwijd stelt de 

JENSEN-GROUP ongeveer 1.360 mensen tewerk. 

 

Over TOLON  

Dagelijks maken wasserijen gebruik van TOLON technologie om het linnen 

hygiënisch te wassen en perfect af te werken. TOLON produceert reeds bijna 

80 jaar industriële wasmachines, drogers, strijk- en vouwmachines. In 1967 

startte TOLON met de productie van industriële wasserij machines. TOLON 

beschikt over een modern uitgeruste fabriek en heeft zijn hoofdkantoor in 

Izmir, Turkije. Bij de ontwikkeling van hun machines ligt de nadruk op 

kwaliteit, optimaal gebruik van grondstoffen en operationele efficiëntie. De 

fabriek is uitgerust met moderne productietechnologieën en volgt de ‘lean 

manufacturing’ principes. Als familiale onderneming dragen ze duurzaamheid 

hoog in het vaandel. In 2014 realizeerde TOLON een jaaromzet van 30 miljoen 

turkse lire. Voor meer informatie verwijzen we naar www.tolon.com. 

 

 

 



 
 

   
 
 
 

Profiel  

 
De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren 

van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de 

bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide 

kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en 

geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven 

groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke 

en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke 

klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in 

combinatie met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft 

vestigingen in 21 landen en een distributienet in meer dan 40 landen. 

Wereldwijd stelt de JENSEN-GROUP ongeveer 1.360 mensen tewerk. 

 

Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website www.jensen-

group.com. 

 

(Einde persbericht) 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 

JENSEN-GROUP 

Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer 

Markus Schalch, Chief Financial Officer 

Scarlet Janssens, Investor Relations Manager 

Tel. +32.9.333.83.30 

E-mail: investor@jensen-group.com 

 


