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NEDERLANDS-DUITSE RUBBERALLIANTIE 
 
Rubber vormwerk specialist ZORGE slaat de handen ineen met HOFFMANN uit Duitsland. Beide 
gespecialiseerde familiebedrijven met productievestgingen in Nederland, Duitsland en Hongarije, zullen 
voortaan nauw gaan samenwerken op het gebied van rubber precisiedelen.  
 
ZORGE, van oudsher bekend van pakkingen, snijdelen en rubber vormwerk, heeft zich gespecialiseerd in 
het maken van (tweecomponenten) onderdelen uit thermoplastische elastomeren en vloeibaar 
siliconenrubber. Het Duitse bedrijf HOFFMANN heeft zich naast rubber vormwerk gespecialiseerd in het 
maken van hoogwaardige en zeer nauwkeurige rubber-metaal en rubber-kunststofdelen. Beide bedrijven 
vullen elkaar naadloos aan in markten alsmede in productietechnieken.  

 
De strategische samenwerking werd in maart dit 
jaar beklonken tijdens een gemeenschappelijke 
bedrijfspresentatie door de directeuren Jochen 
Kugler, Dino Zorge en Dr. Andreas Hoffmann 
(v.l.n.r.).  
 
Tegen de achtergrond van de verdergaande 
globalisering van markten zochten beide bedrijven 
naar mogelijkheden voor strategische 
samenwerking om krachten te bundelen. Het 
minderheidsbelang dat ZORGE in HOFFMANN 
heeft genomen zal in de komende jaren geleidelijk 
worden uitgebreid.  
 

 
Door de nieuwe samenwerking ontstaat een moderne onderneming met verkoop en productievestigingen 
in Katwijk (Nederland), Kirchheim (Duitsland), Nagykörös (Hongarije) en productiepartners in Azië. Hiermee 
is de onderneming optimaal uitgerust om haar groeidoelstellingen naar de toekomst zeker te stellen.  

Informatie voor de redactie: 
Voor meer informatie of afbeeldingen gelieve contact op te nemen met:  
 
ZORGE Industrie B.V. 
Lageweg 3 
NL-2222 AG Katwijk (ZH).  
Tel. +31 (0)71 4023234 
E-mail: info@zorge.com 
Internet: www.zorge.com 
 
Contact:  
Dhr. A.J. Teunissen, a.teunissen@zorge.com 
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DUTCH-GERMAN RUBBER ALLIANCE 
 
ZORGE, specialist in rubber moulded parts manufacturing, has joined forces with HOFFMANN in 
Germany.  Both specialized and family managed companies with facilities in the Netherlands, Germany 
and Hungary, will cooperate from now on closely together in the field of rubber precision parts. 
 
The Dutch company ZORGE, well-known from gaskets, cutted parts and rubber moulded parts, has 
specialized in the production of (two component) injection moulded parts from thermoplastic elastomers 
and liquid silicone rubber. The German company HOFFMANN, also active in rubber moulding, has 
specialized in the production of high precision rubber-metal and rubber-plastic bonded parts. Both 
enterprises seamless fit to each other in markets as well as production techniques.  

 
The strategic alliance was settled in March this 
year during a joint company presentation by 
CEO’s Jochen Kugler, Dino Zorge and Dr. 
Andreas Hoffmann (f.l.t.r.).  
 
In view of the globalization of markets, both 
companies were looking for opportunities to 
join their forces. The minority share that ZORGE 
has taken in HOFFMANN will gradually be 
increased in the upcoming years.  
 
 
 
 
 

The cooperation has created a new enterprise with sales and production facilities in the Netherlands 
(Katwijk), Germany (Kirchheim), Hungary (Nagykörös) and production partners in Asia. By this the 
enterprise is well equipped to secure its growth targets for the future.  

Editorial information: 
For more information or images please contact us:   
 
ZORGE Industrie B.V. 
Lageweg 3 
NL-2222 AG Katwijk (ZH).  
Tel. +31 (0)71 4023234 
E-mail: info@zorge.com 
Internet: www.zorge.com 
 
Contact:  
Mr. A.J. Teunissen, a.teunissen@zorge.com 
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