
 
 
PERSBERICHT 

UNITED CAPS gaat Dewit Plastics’ doppen-, sluitingen- en 
handgrepenactiviteiten overnemen 
Extra productlijn breidt aanbod van UNITED CAPS uit 

Luxemburg. 1 juni 2017. UNITED CAPS, een internationale producent van innovatieve 
doppen en sluitingsoplossingen en wereldwijd een referentie in de industrie voor het 
ontwerpen en produceren van kwalitatief hoogstaande plastic doppen en sluitingen, 
maakt bekend dat het de doppen-, sluitingen- en handgrepenactiviteiten van Dewit 
Plastics overneemt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schroef-, verzegelde (TE) en 
kindveilige (CRC) sluitingen, evenals handgrepen voor grote PET containers. Dewit 
Plastics zet haar resterende spuitgiet- en thermovormingsactiviteiten verder. Deze 
overname breidt het aanbod van UNITED CAPS uit. Verwacht wordt dat de transactie eind 
mei 2017 wordt afgerond.  

“We zijn blij om ons huidig portfolio te kunnen uitbreiden door dit nieuwe productaanbod erin op 
te nemen”, zegt Benoît Henckes, CEO. “Onze klanten wenden zich tot UNITED CAPS voor 
innovatieve oplossingen voor hun sluitingsbehoeften, inclusief op maat gemaakte oplossingen. 
Door deze nieuwe technologie en expertise van Dewit Plastics toe te voegen, positioneren wij 
ons beter als een totaalleverancier op wie klanten een beroep kunnen doen voor hun eisen op 
het gebied van doppen, sluitingen en nu ook handgrepen.”  

UNITED CAPS zal de overgenomen productiemiddelen in de loop van de komende weken 
integreren in haar fabriek in Hoboken, België. 

“We zijn blij dat het deskundige team van UNITED CAPS dit onderdeel van onze business 
overneemt”, zei Alain Cap, eigenaar van Dewit Plastics. “Onze klanten voor die producten 
zullen in goede handen zijn. Wij zullen nu beter gepositioneerd zijn om ons te focussen op onze 
kernactiviteiten op het gebied van spuitgiet- en thermovormwerk.” 

Meer informatie over innovatieve doppen en sluitingsoplossingen van UNITED CAPS is 
beschikbaar op www.unitedcaps.com. 

 
Beeldonderschriften: 

Dewit_Group1 en Dewit_Group2: Een selectie van Dewit sluitingen en handgrepen deel van de 
overname transactie van UNITED CAPS. 

  

http://www.unitedcaps.com/


 
 
OVER UNITED CAPS 

UNITED CAPS is wereldwijd een referentie in de industrie voor het ontwerpen en produceren 
van kwalitatief hoogstaande plastic doppen en sluitingen. Dankzij uitgebreide 
innovatiemogelijkheden en een breed portfolio van geavanceerde standaard- en op maat 
gemaakte oplossingen is UNITED CAPS een voorkeurspartner van de toonaangevende 
bedrijven in de wereld. Het ondersteunt de waardeketen van haar klanten door productintegriteit 
te waarborgen, veiligheid en gezondheid van de consument te verzekeren en zo uiteindelijk de 
reputatie van het merk te beschermen. UNITED CAPS is een zeer dynamische en flexibele 
familiale groep die end-to-end oplossingen aanbiedt voor een breed scala van toepassingen en 
markten over de hele wereld. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Luxemburg, heeft 
productievestigingen in België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Luxemburg en Spanje. 
Met meer dan 500 medewerkers draait UNITED CAPS een omzet van 131 miljoen euro (per 
eind 2016). 
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