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REBRANDING SCM – SCM IS MORE

Het  aanstellen  van  Rogiers  als  exclusieve
verdeler voor het merk SCM op de Belgische
markt past binnen de strategie van de SCM
Group om te streven naar kwaliteit, perfectie,
eenvoud  en  transparantie.  Eerder  in  2017,
tijdens de Ligna beurs,  gaven ze hier reeds
blijk  van  door  een  ingrijpende  rebranding
door  te  voeren,  waarbij  de  SCM  Group
komaf  maakte  met  de  grote  verdeling  aan
afzonderlijke merken binnen de groep (Morbi-
delli,  Gabbiani,  Stefani,  DMC,  Superfici,
CPC …) en deze reduceerde tot één sterke en
unieke naam SCM. 
Op  deze  manier  bewerkstelligt  SCM  een
helder totaalaanbod voor de gehele houtbe-
werkingsindustrie, met één sterke verdeler op
de Belgische markt om het gamma bij de klant
aan te bieden.

ROGIERS EN SCM GROUP

SCM Group kan, net als Rogiers, terugblikken
op  een  lange  bedrijfsgeschiedenis.
Vandaag  onderscheiden  Rogiers  en  SCM
Group  zich  door  een  totaalaanbod  te
brengen, dankzij  een team van specialisten,
en dit zowel op commercieel als op service-
vlak. 
Nu geldt voor SCM één totaalaanbod en één
totaaloplossing binnen één merk van kwalita-
tieve,  geavanceerde  machines  en  technolo-
gieën voor  de klassieke schrijnwerkerijen  en
de  meubel-,  interieur-,  keuken-,  bouw-,  hout-
skeletbouw-, ramen-, deuren- en ook trappen-
industrie.

EEN GREEP UIT HET AANBOD

•Klassieke machines 
NOVA – CLASS – L’INVINCIBILE:

  Eén van de toppers binnen dit gamma is de 
automatische paneelzaag SCM Invincibile 
SIX, die de meest complexe zaagbewer-
kingen mogelijk maakt dankzij een schuin-
stelbare zaaggroep +45°/-45°;

•CNC-bewerkingsmachines, zowel voor 

paneel als voor massief, Housing, ramen,
deuren, trappen enz.:
Toppers hier zijn de SCM Morbidelli
M100 en SCM Accord 40FX, of de
Morbidelli N200 voor nestingtoepas-
singen;

•Modulaire breedbandschuurmachines SCM 
DMC SD, Eurosystem en System voor het 
kalibreren en schuren van massief, fineer of 
lak en hoogglans;

•Kantenlijmmachines, gaande van de SCM 
Olimpic K100-230-360-560 tot en met de 
SCM Stefani KD-MD-XD, met de mogelijk-
heid tot het bewerken van kantenmaterialen 
uit massief, fineer, melamine, formica, 
PVC/ABS enz. Toepassingen met klassieke 
EVA-lijmen, PU, de Airfusion nulvoegtechno-
logie of de Softform’-toepassing ‘J Shape’;

•Automatische opdeelzaagmachines SCM 
Gabbiani P-S-G2-G3 met oplossingen voor 
iedere productiecapaciteit, al dan niet in 
combinatie met automatische laad- of maga-
zijnsystemen.

Verder in het aanbod vindt  men alle toepas-
singen terug voor de volgende technologieën:
finishing  (Superfici),  persen-verpakking-assem-
blage  (Sergiani-CPC),  software  (Maestro
Suite), ramen en deuren, schaven en profileren
(SCM-Housing),  parket  en  vloerbekleding
(Celaschi), houtskeletbouw-CLT-houten wanden
(Routech) enzovoort.

TOONZAAL WAREGEM & HERENTALS

Men kan het overgrote deel van alle boven-
vermelde machines continu bezichtigen in de
showroom  van  Rogiers  te  Waregem,  waar
een  team  van  specialisten  na  afspraak
klaarstaat  om  deze  op  een  professionele
manier te demonstreren. Ook opende Rogiers
eind vorig jaar een nieuwe toonzaal en ser-
vicepunt  in  Herentals  om  hun  machines  en
expertise  dichter  bij  de  klant  te  brengen  in
Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

ROGIERS EXCLUSIEVE IMPORTEUR VAN SCM
HOUTBEWERKINGSMACHINES IN BELGIE
EXCLUSIVITEITSOVEREENKOMST BEVESTIGT STERKE VERTROUWENSBAND

anaf heden mag Rogiers zich de exclusieve importeur noemen van het merk 
SCM, dat sinds 1952 wereldwijd één van de toonaangevende fabrikanten is 

van machines, systemen en technologieën voor de houtbewerkingsindustrie. Deze 
exclusiviteitsovereenkomst bevestigt enerzijds de sterke vertrouwensband tussen 
Rogiers en de SCM Group, en maakt van Rogiers anderzijds de enige en exclu-
sieve speler die het totaalaanbod aan SCM-houtbewerkingsmachines op de 
Belgische markt mag en kan aanbieden. 
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 SCM Stefani KD – Kantenlijmer SCM L’invincibile SIX – Paneelzaag

SCM Morbidelli M100 – CNC-machine
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