
 
Mountville And More Matting 

Aankondiging Rebranding 
 
We zijn trots om de rebranding van Mountville Mills, Prestige Carpets en BARTEX naar 
Mountville And More Matting aan te kondigen. De bedrijven die u al meer dan een halve eeuw 
vertrouwt, komen samen als M+A Matting om de commerciële markt voor matten beter te 
kunnen bedienen. 

 

Herbevestiging van onze aanhoudende engagementen 
In meer dan 50 jaar hebben wij onze expertise in de mattenindustrie opgebouwd. Nu maken we 
van de gelegenheid gebruik om ons merk te laten evolueren om de breedte van de 
gecombineerde expertise die Mountville vertegenwoordigt beter te communiceren en te laten 
aansluiten op onze missie. 
 
De rebranding van ons bedrijf is een herbevestiging van onze voortdurende toewijding aan onze 

belofte: gebouwen veilig, schoon en uniek houden. We zijn geïnspireerd door wat we mogelijk 
maken en kondigen graag aan dat we een grote stap hebben gezet in het voortzetten van onze 
missie door de rebranding naar M+A Matting. 
 

We blijven toegewijd aan onze kernwaarden 
Doe wat juist is 
Doe wat het beste is voor de klant 
Constante drijfveer om te verbeteren en innoveren 
 
Ons nieuwe logo en branding zijn nog maar het begin van de verbeteringen. Onze klanten zullen 
veel voordelen halen uit de gecombineerde marketingondersteuning, de uitbreiding van de 
productlijnen en de verbeterde productie-efficiency. 
 



M+A Matting vanaf maart 2021 
Zoals u zich kunt voorstellen, zijn er achter de schermen veel zaken die gedaan moeten worden. 
Onze streefdatum is 1 maart 2021, maar voor en na deze datum zal u al spannende 
veranderingen zien. 

• We zetten meer middelen achter onze marketinginspanningen en voegen meer diepte en 
ervaring toe aan ons marketingteam. We zetten ons in om de markt meer bewust te 
maken van de voordelen die onze producten bieden. Deze verandering zal een direct 
positief effect hebben op de groei van uw mattenbedrijf. 
 

• Deze rebranding zal niet leiden tot fabriekssluitingen of sluitingen van kantoren en we 
zullen het beste team blijven opbouwen om onze klanten te bedienen. Het gaat over een 
herverdeling van onze middelen, zodat deze efficiënter kunnen worden ingezet om onze 
klanten beter van dienst te kunnen zijn. We benadrukken dat uw huidige contactpunten 
niet zullen veranderen. 
 

• We combineren onze productiemiddelen onder één managementstructuur. Dit zal 
resulteren in een betere benutting van onze beschikbare capaciteit, wat ons de 

mogelijkheid geeft om de productie van producten eenvoudig over te brengen naar een 
van onze drie mattenfabrieken. 

 
Als u vragen heeft over de rebranding, kunt u altijd contact met ons opnemen. We zijn dankbaar 
voor de mogelijkheid om u van meer matten te voorzien en voor uw loyaliteit en vriendschap die 
onze samenwerking hebben verrijkt. We geloven dat deze verandering een enorm voordeel zal 
zijn voor onze industrie en onze gewaardeerde klanten. 
 
Met vriendelijke groet, 
De M+A Matting Familie 


