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MEC breidt haar productportfolio uit - PN-Performance wordt nieuwe partner! 

 

MEC GmbH (The Motorcycle Equipment Company) distribueert nu naast KessTech en 
Cult-Werk ook het merk PN-Performance (Poivre Noir SA). 

• MEC is uitstekend gepositioneerd en blijft werken aan het waarmaken van de 
droom van de motorrijder van de perfecte motor. 

• Met PN-Performance als partner breidt MEC als internationaal opererend bedrijf 
zijn bestaande portfolio uit met een nieuw sterk merk. 

• Naast hoogwaardige onderdelen zoals uitlaatsystemen, achterspatborden, 
kentekenplaathouders en meer, maakt gepersonaliseerde motortuning / mapping 
nu deel uit van het productassortiment van MEC. Motoren worden door MEC 
producten verbeterd, niet alleen door gedeeltelijk software gestuurde hardware, 
maar nu ook door op software gebaseerde engineering. 

• Het partnerschap van de twee bedrijven creëert aanzienlijke kansen voor 
organische groei op basis van een uitstekend verkoopteam en een zeer 
professioneel platform. 

 
 

THERES-OBERTHERES en GENF - 14 mei 2021 

 

De aandeelhouders van MEC GmbH en Poivre Noir SA hebben vandaag aangekondigd 
dat ze een overeenkomst hebben getekend om een partnership aan te gaan. MEC zal 
voortaan distributiepartner zijn van de tuningspecialisten van Poivre Noir SA om hun 
mappings wereldwijd onder de aandacht te brengen. MEC GmbH voegt daarmee nog 
een iconisch product toe aan zijn portfolio. 

Het nieuw geïntegreerde merk PN-Performance is een perfecte aanvulling op het 
productgamma van het internationale bedrijf MEC om zich verder te ontwikkelen in termen 
van diversificatie, economische groei en verkoopacquisitie. 
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Benoit Lahouel, CEO van Poivre Noir SA: "Met MEC als onze distributiepartner zijn we nu 
verheugd om de kans te grijpen om onze markt wereldwijd uit te breiden en PN 
Performance op de kaart te zetten! Door deze samenwerking bouwen we een ongelooflijk 
sterk platform voor beide bedrijven om verder te groeien!" Michael Reichenberger, CEO 
van MEC GmbH voegt toe: "Met PN-Performance kunnen we ons portfolio uitbreiden met 
een nieuw high-tech premium product. De ontstane voordelen, vooral op verkoop gebied, 
zijn essentieel voor beide bedrijven. We hebben één gemeenschappelijk doel: het uit laten 
komen van de droom van de motorrijder van het hebben van de perfecte motor. Daarom 
zijn we erg verheugd om nu een distributiepartner te zijn en er vol tegenaan te gaan! ". 

Het partnerschap van de bedrijven betekent een grotere bekendheid op de internationale 
markten van de merken. Tegenwoordig ontwikkelt en biedt het bedrijf voornamelijk 
accessoires en mappings voor motorfietsen van de merken Harley-Davidson® en Indian 
Motorcycle®. Andere merken zullen in de toekomst worden toegevoegd. 

De samenwerking tussen MEC en PN-Performance start per direct. 
 

 

 

 

Over KessTech 

Al meer dan 30 jaar draait onze wereld om het verstelbare uitlaatsysteem. Wat ooit 
mechanisch instelbaar begon, is vandaag een stuk High-Tech Made in Germany. 

Het bedrijf is vandaag marktleider voor verstelbare uitlaatsystemen met een EU-
typegoedkeuring voor motorfietsen. Met meer dan 55 zeer gemotiveerde en 
gespecialiseerde medewerkers produceert het bedrijf deze hoogwaardige systemen op het 
hoofdkantoor in Obertheres, Duitsland. Met meer dan 50.000 verkochte verstelbare 
uitlaatsystemen - speciaal voor Harley-Davidson-motorfietsen - heeft KessTech naam 
gemaakt in de motorscene en het assortiment groeit gestaag. 
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Over Cult-Werk 

Het team van Cult-Werk bestaat uit gekwalificeerde, betrokken en dynamische 
medewerkers en ingenieurs, wiens jarenlange ervaring en gevoel voor trends op het 
gebied van maatwerk de perfecte basis vormen voor het bedrijf. 

Cult-Werk, gevestigd in Aigen-Schlägl, Oostenrijk, is vandaag leider in de ontwikkeling en 
productie van innovatieve customizing onderdelen voor Harley-Davidson Motorcycles®. 
De harmonie van esthetiek, functionaliteit, innovatie en kwaliteit inspireert consumenten en 
dealers wereldwijd en is zowel een basis als een garantie voor succes. 

Onopvallend en tegelijkertijd opvallend - zo straalt het onmiskenbare Cult-Werk design 
elegantie en harmonie uit. 

Door hoogwaardige materialen en het vakmanschap, maar ook door een sensueel 
gevoel, katapulteerde het bedrijf zichzelf in zeer korte tijd naar de top van de customizing 
scene. 

 

 

Over PN-Performance 

Het bedrijf Poivre Noir SA bestaat uit een groep ingenieurs die gespecialiseerd zijn in het 
verfijnen en verbeteren van motoren van de Amerikaanse motorwereld. De mappings van 
PN-Performance kunnen over de hele wereld worden gebruikt dankzij gegevensoverdracht 
via beveiligde netwerken vanuit Zwitserland. De mapping wordt altijd voor iedere motor 
op maat gemaakt. 

 

In 2017 werd de eerste motor voorzien van een PN-Performance-mapping. Sindsdien is er 
veel gebeurd: de jaarlijkse groei van het bedrijf bedraagt sinds 2017 meer dan 200%! 
Gestart in Zwitserland en Frankrijk, is PN-Performance nu aanwezig in 6 landen. Er zullen 
er nog veel meer volgen! In 2019 waren al 4.000 motoren voorzien van een 
gepersonaliseerde PN-Performance mapping. Tevens distribueert het bedrijf ook 
hoogwaardige olie voor motorfietsen. 
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Ga voor meer informatie naar www.the-mec.com. 

 
MEC GmbH 
Franziska Wicht 
Sailershäuser Straße 1 
97531 Obertheres 
 

 

 

 

 

Phone: +49 9521 95420-128 
Fax:   +49 9521 95420-122 
Mail:  franziska.wicht@the-mec.com 
 

http://www.the-mec.com/

