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suki group przejmuje VT Fastware (VTF) 

suki group (suki.international, Facido, DBM.S) przejmuje francuską grupę VT Fastware (Vynex, 

Tréfilaction, FTV-Asia). 

Zarówno suki group jak i VTF zajmują się dystrybucją produktów dla majsterkowiczów (szeroko 

rozumiane artykuły metalowe, narzędzia ręczne, produkty samoprzylepne i inne). Obie grupy 

mają wspólne wartości i spojrzenia na wyzwania oraz możliwości na swoich rynkach.   

Sebastian Laus, CEO suki group: "Cieszę się, że mogę powitać VTF w rosnącej suki group. Przejęcie 

VTF to wyjątkowa szansa na dalszy rozwój obu grup. Razem będziemy mogli jeszcze lepiej 

zaspokajać potrzeby naszych klientów w różnych regionach i kanałach dystrybucji." 

Hervé Hacot, CEO VTF: "Rynek DYI staje się coraz bardziej globalny i złożony. Aby sprostać 

rosnącym wymaganiom należy ciągle rozwijać nowe umiejętności. suki group to idealny i w pełni 

komplementarny partner w Europie, zarówno pod względem geograficznym, jak                                           

i asortymentowym, z gamą artykułów metalowych jako wspólnym punktem wyjścia. We 

wszystkich innych asortymentach będziemy mogli wykorzystać indywidualne kompetencje 

partnera." 

suki group mocno wspiera projekt reshoringu zainicjowany przez firmę Vynex, który przewiduje 

utworzenie własnej produkcji we Francji. Oczekuje się, że będzie to ważny czynnik 

przyspieszający wzrost nowej grupy. Sebastian Laus: " Cieszymy się, że dzięki inicjatywie VTF 

będziemy  producentem wysokiej jakości wkrętów do drewna "Made in Europe".  

Firmie Vynex fuzja daje możliwość znacznego wzmocnienia marki ROCKET®, będącej TOP marką 

technicznych wkrętów do drewna we Francji. Planowane wprowadzenie na rynek 

międzynarodowy produktu ROCKET® znacznie zwiększy ilości produkowane w Ardenach w 

ramach projektu relokacji produkcji.  Herve Hacot: "Naszym celem jest wspólna dystrybucja 

ROCKET® poprzez europejskie struktury sprzedaży i filie firmy suki“.  

Ponadto, pozostałe firmy grupy suki, Facido (dostawca omnichannel dla innowacyjnych 

producentów DIY między innymi z branży dekoracyjnej, podłogowej i sanitarnej) oraz DBM.S 

(organizacja merchandisingowa w wielu krajach europejskich) oferują dalsze synergie                             

i możliwości.  

Również centra pakowania VTF w Chinach i Wietnamie znacznie rozszerzają możliwości działania 

suki group w całym łańcuchu dostaw.  Co równie ważne, dzielenie się azjatyckimi dostawcami 

zwiększy również bezpieczeństwo łańcucha dostaw obu grup.  

Ponieważ obie grupy doskonale się uzupełniają, wszystkie dotychczasowe działania i lokalizacje 

zarówno VTF jak i suki group pozostają bez zmian. Nie jest planowane zmniejszenie lub 

zaprzestanie działalności obszarów biznesowych. suki group i VTF chcą wspólnie wzmocnić swoje 

zasoby w zakresie rozwoju i innowacji.  "Dzięki fuzji połączymy i rozszerzymy naszą działalność                  

w zakresie marketingu i zakupów", mówi Sebastian Laus. 
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Kadra zarządzająca VTF kontynuuje swoje zadania bez zmian i ściśle współpracuje z zarządem suki 

group. Hervé Hacot pozostaje CEO Vynex i Tréfilaction, Sebastian Laus jest CEO powiększonej  

suki group. https://group.suki.com/en 

 

O VT Fastware (VTF) 

VTF ma siedzibę w Thelonne w północno-wschodniej Francji w miejscu, gdzie ponad 100 lat temu 

powstała firma Vynex. Tréfilaction ma siedzibę w pobliżu Nîmes na południu Francji. Grupa VTF 

posiada również organizację handlową, centra pakowania i lokalizacje logistyczne w Azji (Chiny          

i Wietnam).  

Z zespołem 300 pracowników (Francja + Azja), VTF osiąga, głównie we Francji, obroty w wysokości 

85 milionów euro. VTF jest wiodącym francuskim dostawcą rozwiązań produktowych, prezentacji 

towarów, jak również logistyki i usług serwisowych dla marketów budowlanych, supermarketów   

i specjalistycznych sklepów (w tym składów budowlanych). VTF dystrybuuje swoje marki i marki 

własne niektórych klientów; Vynex jest właścicielem marki ROCKET® będącej TOP marką 

technicznych wkrętów do drewna dla rynku budowlanego we Francji. 

Firma Vynex buduje obecnie zakład produkcyjny we francuskich Ardenach, aby częściowo 

przenieść produkcję wkrętów do drewna (ROCKET®) do Francji. Projekt ten jest wspierany przez 

rząd francuski i region Grand Est.   

VTF był własnością kadry zarządzającej od końca 2017 roku. 

 

O suki group 

Od ponad 70 lat suki group jest jednym z wiodących europejskich dostawców rozwiązań 

produktowych, prezentacji towarów, jak również logistyki i usług dla różnych form europejskiego 

handlu.  

Swoją działalność koncentruje na rynku dla majsterkowiczów i rzemieślników. Duża liczba 

zagranicznych biur sprzedaży gwarantuje najwyższy poziom obsługi w ponad 40 krajach. suki 

group zatrudnia ponad 650 osób i osiąga obroty w wysokości ponad 200 mln euro.  

Model biznesowy opiera się na trzech filarach: suki oferuje rozwiązania asortymentowe w gamie 

artykułów metalowych, narzędzi ręcznych i produktów samoprzylepnych dla marketów 

budowlanych i sklepów specjalistycznych. Facido jest specjalistą w zakresie logistyki dla 

innowacyjnych dostawców, zarówno dla ich biznesu internetowego, jak i handlu stacjonarnego.   

DBM.S świadczy usługi serwisowe i merchandisingu w punktach sprzedaży  dla suki group oraz 

wielu innych partnerów w całej Europie.  

Model biznesowy suki jest modułowy, elastyczny i potrafi dostosować się do wszystkich potrzeb 

klienta. Zapewnia to indywidualne, dopasowane do potrzeb rozwiązania.                                                     

https://group.suki.com/en/home.html
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Portfolio marek obejmuje marki własne firmy: suki, fix-o-moll i MagnoDur, zintegrowane marki 

producentów oraz marki własne sieci handlowych.  

suki group jest częścią zdywersyfikowanej grupy Serafin, której filozofia sięga 150-letniej tradycji 

rodzinnej przedsiębiorczości. www.serafin-gruppe.de/en Dzięki nowemu przejęciu, Serafin 

generuje łączny roczny obrót w wysokości około 1 miliarda euro i zatrudnia 4 500 osób. Serafin 

jest udziałowcem długoterminowym, nie dąży do odsprzedaży przejmowanych spółek.  
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