
 

 

PERSBERICHT 

 

Fellowes stapt in een joint venture met 

ergonomiespecialist Posturite 

 

Tilburg, 15 augustus 2017. Het in 1917 opgerichte Fellowes Brands, producent van 

kantoorproducten, kondigt aan te gaan investeren in Posturite Ltd, een Britse leverancier van 

ergonomische oplossingen.  

Posturite werd in 1991 opgericht door Ian Fletcher-Price en is in de loop der jaren uitgegroeid 

tot leider in ergonomische adviesdiensten en productoplossingen, voornamelijk voor de Britse 

markt. Dit nieuwe partnerschap versterkt de mogelijkheden en het aanbod van Fellowes op 

de ergonomische markt, terwijl Posturite profiteert van een gevestigd platform en een bekend 

merk om hun wereldwijde expansie te versnellen. 

"Fellowes biedt al meer dan twintig jaar professionele oplossingen om het welzijn op de 

werkplek te verbeteren, voornamelijk op het gebied van ergonomische accessoires. In dit 

jubileumjaar waarin we honderd jaar bestaan nemen we nu verdere stappen om ons aanbod 

van ergonomie oplossingen te verbreden. Onze nieuwe relatie met Posturite is een zeer 

belangrijke stap in dit traject", aldus John Fellowes, CEO van Fellowes Brands. Afgelopen 

januari heeft Fellowes een reeks Zit-Sta werkstations en monitorarmen geïntroduceerd en 

heeft daarmee het assortiment ergonomieproducten reeds uitgebreid. De komende twaalf tot 

achttien maanden zal Fellowes zijn aanbod van onderscheidende en innovatieve oplossingen 

voor het welzijn van de professionele eindgebruiker verder ontwikkelen.  

Michel van Beek, president van Fellowes EMEA, zegt: "Dit partnerschap biedt Fellowes een 

unieke kans om sneller te groeien in de categorie welzijn op het werk, een trend die zich 

wereldwijd ontwikkelt." Hij voegt hieraan toe: "De overeenkomst biedt Fellowes een aandeel 

in de zeer specifieke ergonomische bedrijfsactiviteiten van Posturite en we kijken uit naar de 

samenwerking tussen beide teams om onze klanten een ongeëvenaarde productmix te 

kunnen aanbieden."  

Ian Fletcher-Price, oprichter van Posturite, zegt: "Ik ben ervan overtuigd dat dit partnerschap 

uitstekend bij ons past en ervoor zal zorgen dat de productnalatenschap van Posturite blijft 

bestaan en in de toekomst nog beter wordt. Namens iedereen hier wil ik onze nieuwe 

aandeelhouder graag hartelijk verwelkomen en we kijken ernaar uit om samen zaken te doen.” 



 

 

De afgelopen jaren heeft het management van Fellowes en Posturite nauw samengewerkt om 

de klanten en dealers van Fellowes kwalitatief de meest hoogwaardige meerwaarde te kunnen 

bieden. Fellowes en Posturite zullen nauw samenwerken bij de implementatie van deze 

strategie, maar blijven functioneren als afzonderlijke bedrijven.  

 
 
Over Fellowes Brands 
Fellowes is wereldwijd marktleider in oplossingen die professionals helpen optimaal te presteren op 

het gebied van organisatie, productiviteit en welzijn. Fellowes werd in 1917 opgericht als Bankers Box 

Company en heeft zijn oplossingen uitgebreid met een brede reeks kantoormachines en producten 

om werkplekken optimaal in te richten, waaronder nu ook meubels die het welzijn en de gezondheid 

bevorderen. In de afgelopen jaren heeft Fellowes Brands zijn productaanbod uitgebreid met 

commerciële luchtreinigers onder het merk AeraMax™ en het bedrijf blijft zich inzetten voor het 

verbeteren van het welzijn van kantoormedewerkers over de hele wereld. Voor meer informatie, ga 

naar: www.fellowesbrands.com 

 

 

 

 

  

http://www.fellowesbrands.com/

