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complete woninginrichting.
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*   Dankzij de combinatie van zuigen en dweilen in 1 beweging bij het reinigen met de FC 5.

ZUIGEN EN DWEILEN
IN ÉÉN BEWEGING.
Wees overal op voorbereid met de revolutionaire 
 Kärcher FC 5 Floor Cleaner.

De 2-in-1 vloerreinigingsrevolutie: zuigen en dweilen op hetzelfde moment. 
Ideaal voor alle harde vloeren (inclusief parket)- de nieuwe Kärcher FC 5 
bespaart je tot wel 50% tijd* en moeite. Bevochtigd door een constante toevoer 
van schoon water, verzamelt het los, droog en vochtig vuil waarbij het vuile 
water tegelijkertijd direct wordt opgezogen. De automatisch aangedreven 
rollers maken schrobben iets wat tot het verleden behoort. Het resultaat ? 
Perfect schone vloeren die binnen een mum van tijd weer droog en 
begaanbaar zijn. Kärcher maakt opnieuw het verschil voor u en uw klanten !

Meer informatie: www.karcher.nl
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30
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Klantenkennis en 
samenwerking 
Op veel podia wordt de ondernemer deze maanden niet alleen 
een spiegel voorgehouden, hij krijgt ook ideeën aangereikt. Alles 
met het doel om hem niet alleen het hoofd boven water te laten 
houden in het nieuwe digitale tijdperk, maar beter nog: om te 
excelleren. Eenvoudig is het niet om gelijke tred te houden met 
alle slimmigheden die er op de markt komen. Een kunst apart lijkt 
ons om die vervolgens aan de man te brengen, in een land waar 
ongeveer de helft van de bevolking boven de 50 is.
Volgens het hoofd Consumentenelektronica en installatieretail 
van UNETO-VNI heb je daar vooral klantdata voor nodig; 
die blijken essentieel om geld te verdienen aan smart living. 
Want ‘wie zijn klantdata goed op orde heeft, gaat een gouden 
toekomst tegemoet’. Rob Wieringa belooft het in een sessie van 
zijn organisatie op de aanstaande VSK beurs. Hoe dat dan gaat? 
Retailers en installateurs moeten onder één hoedje spelen; de een 
heeft direct aansluiting met de consument, de ander kennis van 
de techniek. “Een superduo. Nodig samen 40 tot 60 klanten uit en 
vertel ze alles over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
smart living. Dan volgen de orders direct; van wifi beschikbaar 
maken op zolder tot het hele huis met alle comfortabele digitale 
voorzieningen uitrusten”. Hij becijfert een record-opbrengst van 
dit concept, uitgaande van 250.000 tot 400.000 huishoudens die 
per stuk zo’n 10.000 euro gaan besteden. 

Inhaken op de onwetendheid van de consument is in feite een 
‘must’. De enige manier om te zorgen dat Eneco of Ziggo er niet 
met de buit vandoor gaan. Want: “Heel veel mensen die een Toon 
of Nest thermostaat hebben, weten niet wat je daar allemaal aan 
kunt hangen. Zonde, want daar ligt business voor het oprapen.” 
Zaak is om ze dat te vertellen. De consument wil ontzorgd worden. 
We gaan van een producten- naar een dienstenaanbod. En op het 
ontzorgvlak liggen veel kansen.

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de 
installatiebranche en de technische detailhandel, kijkt vooruit en 
ziet de koppeling wel zitten. Over vijf jaar is alles data-driven. Als 
de installateur zijn systemen goed op orde heeft, weet hij precies 
wanneer een apparaat het einde van zijn levensduur nadert of 
toe is aan een servicebeurt. Daar moet hij zijn business uithalen. 
Klantdata en privacy staan op gespannen voet met elkaar. 
Daar zul je slim mee om moeten gaan. In ruil voor korting is de 
consument bereid informatie te delen. Alleen let op: per 25 mei 
2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
in. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt ondernemers 
met ‘Als je vindt dat de klant koning is, moet je zijn data ook op 
die manier behandelen’ en helpt ondernemers graag om met de 
nieuwe wet aan de slag te gaan. Wat blijft: de installateur/retailer 
die zijn klantendata op orde heeft gaat gouden tijden tegemoet.

Els

Bouwmarktketen KlusWijs groeit 
gestaag en blijft verrassen. De 
opening van de eerste ‘KW Wonen’ 
vestiging in Scherpenzeel was daar 
een mooi voorbeeld van. De nieuw 
opgezette winkelvorm van de 
KlusWijs-organisatie is een formule 
voor complete woninginrichting, 
specialist in o.a. verf en behang, 
vloeren, raamdecoratie en maat-
werk. Binnen KW Wonen ligt de 
focus op het inspireren, informeren, 
adviseren en ontzorgen van de 
klant. Meerdere KlusWijs vestigin-
gen zijn geschikt om deze tweede 
formule toe te voegen aan hun win-
kel. KW Wonen kan namelijk zowel 
‘stand alone’ als in combinatie met 
een KlusWijs Bouwmarkt worden 
geëxploiteerd. In het laatste geval 
krijgt de ondernemer twee logo’s 
op de gevel. Daarmee ziet de 
consument duidelijk dat hij hier te 
maken heeft met twee werelden 
onder één dak.
Info: KlusWijs,
Prins Hendrikplein 1, 
7316 AM Apeldoorn. 
Postbus 470, 7300 AL Apeldoorn.
Tel. (055) 7506600.
www.kluswijs.nl 

4 KW Wonen de nieuwe  
 KlusWijs formulevariant
8 Voorbeschouwing  
 Eisenwarenmesse
13 Berichten
14 Voorbeschouwing VSK
17 Groenbranche Trends 2018
20 Verf
24 Elektrisch en handgereedschap
28 Hang- en sluitwerk/veiligheid



4  JANUARI 2018 - DHZ MARKT

WINKELFORMULES

Het Gelderse Scherpenzeel is 
de eerste gemeente met een 
nieuw opgezette winkelvorm 
van de KlusWijs-organisatie. 
Een formule voor complete 
woninginrichting, een specialist 
in onder andere verf en 
behang, vloeren, raamdecoratie 
en maatwerk. Alweer een 
specifieke vakzaak die een 
antwoord vormt op de vraag uit 
de markt. Meerdere KlusWijs 
winkels zijn geschikt om deze 
tweede formule toe te voegen 
aan hun winkels. KW Wonen 
kan namelijk zowel ‘stand 
alone’ als in combinatie met een 
KlusWijs Bouwmarkt worden 
geëxploiteerd. In het laatste 
geval krijgt de ondernemer ook 
twee logo’s op de gevel, zodat 
voor de consument duidelijk 
is dat hij hier te maken heeft 
met twee werelden onder 
één dak. Twee segmenten 
die ook duidelijk van elkaar 
zijn gescheiden. De minimale 
oppervlakte van een stand 
alone KW Wonen vestiging is 
vastgesteld op 500 m².

Vakkundig personeel 
plus een styliste

De ondernemer dient over 
voldoende vakkennis te 
beschikken inzake de te 
voeren assortimenten en dient 
tevens zorg te dragen voor 
personeel dat zich volledig 
toelegt op de verkoop van 
KW Wonen producten. Zo 
mag ook een styliste in het 
team niet ontbreken en dient 
het personeel een goed 
interieuradvies te kunnen 
geven. Bovendien beschikt 
de KW Wonen winkel over 
een klusteam aan wie de klant 
de klus ook kan uitbesteden 
en die tevens het inmeten en 
monteren bij de klanten thuis 
doet. “Wanneer een klant 
bijvoorbeeld een prachtig 
behang bij ons koopt, kiest de 
klant er steeds vaker voor om 
het behang er door ons op te 
laten zetten”, aldus Samantha 
Gerritsen van KW Wonen 
Apeldoorn. “We merken 
dat zeker ook een jongere 
doelgroep hierdoor graag bij 

ons komt.” 
De volgende assortimenten 
worden gevoerd:
- Verf & Behang, inclusief 
toebehoren waaronder SKG
- Tapijt, laminaat, PVC, Vinyl
- Gordijnen & Raamdecoratie
- Verlichting
- Meubelen en kasten op maat
- Woonaccessoires

De absolute 
specialist m.b.t. 
woninginrichting 
en –onderhoud

“Binnen KW Wonen ligt 
de focus op het inspireren, 
informeren, adviseren en 
ontzorgen van onze klanten”, 
vertelt KlusWijs-directeur 
Hans Hortensius. “Wij doen 
dat met grote kennis van 
zaken. De organisatie draagt, 
in samenwerking met haar 
contractleveranciers, zorg 
voor het up-to-date houden 
van deze kennis.” De KlusWijs 
organisatie houdt ook bij 
deze nieuwe formulevariant 
de vinger nauwgezet aan de 
pols, zo geeft hij aan: “Wij 
informeren en adviseren vanuit 
een breed scala aan producten, 
merken en oplossingen. 
Onze focus is gericht op 
de verkoop van producten 
met een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. Producten 
waar wij als ondernemers 
volledig achterstaan. Producten 
die zich bewezen hebben 
en waar de consument lang 
plezier aan beleeft. Producten 
waar de consument graag voor 

terugkomt en het resultaat 
graag deelt met anderen.”
Kortom, de opzet van de KW 
Wonen winkels zal alles behalve 
statisch zijn. Hortensius: 
“Telkens weer zullen we onze 
consument moeten verrassen 
met leuke ideeën, nieuwe 
producten of inventieve 
oplossingen. Over onze winkel 
moet gepraat worden, binnen 
vrienden- en familiekring, maar 
zeker ook op social media. We 
creëren fans!”
De directeur haalt de voordelen 
van zijn formule nog eens naar 
voren: “Onze klanten weten 
dat ze een eerlijke prijs betalen, 
waarbij we zeker nooit als duur 
worden ervaren, zodat ook de 
jongere doelgroep ons weet te 
vinden. Onze klanten komen 
ook niet voor korting, maar 
zullen het zeker waarderen 
dat ze, naast een goed advies, 
misschien wel een extraatje 
ontvangen. Hierbij gaat het 
zeker niet om de waarde, maar 
om het gebaar. Daar wordt 
namelijk over gesproken.
Onze klanten zullen ons 
ervaren als de absolute 
specialist op het gebied van 
het inrichten en onderhouden 
van ons kostbare bezit; onze 
woning. Zij vertrouwen ons en 
wij maken het waar.

Zelfstandig of samen met KlusWijs Bouwmarkt:

KW Wonen de nieuwe 
KlusWijs formulevariant

Met zes jaar ‘meedraaien’ in de Nederlandse doe-het-zelfmarkt is KlusWijs nog 
altijd de jongste winkelformule onder de bouwmarkten, en daarbij niet de groot-
ste, maar wel eentje met een heel eigen karakter. Medio 2010 ontsproten uit een 
kern van 11 van de 58 Doeland-ondernemers staat deze DHZ-keten inmiddels ste-
vig op de kaart. De teller geeft op dit moment 33 vestigingen aan en daar blijft het 
niet bij. Bouwmarktketen KlusWijs groeit gestaag en…. blijft verrassen. Zo opende 
de KlusWijs organisatie op 23 november jl. haar eerste ‘KW Wonen’ vestiging.

Zowel voor raamdecoratie als woonaccessoires 
kun je terecht bij KW Wonen.



De gunfactor bepaalt een 
groot deel van ons succes. Het 
enthousiasme over onze winkel 
en de prachtige merken die wij 
voeren, stralen we uit op onze 
klanten. Zij worden op hun 
beurt blij van ons en verlaten 
altijd met een glimlach onze 
winkel.
Met een heldere focus, de 
goede keuzes en de juiste 
attitude zullen wij laten zien 
dat het ondernemen binnen 
KW Wonen heel erg leuk en 
buitengewoon succesvol kan 
zijn. Er is zo verschrikkelijk veel 
te halen. Het geld ligt letterlijk 
op straat, maar je moet er wel 
voor bukken om het te pakken. 
Inzet loont absoluut!
KW Wonen is een 
formuleconcept waarbij 
ondernemers zijn aangesloten 
die vooruit willen en de handen 
graag uit de mouwen willen 
steken.” 

Hortensius benadrukt dat 
de naam ‘KW Wonen’ wel 
duidelijk familiair is aan 
KlusWijs, maar niet aan 
een bouwmarkt refereert. 
“Hierdoor wordt mogelijke 
verwarring voorkomen bij de 
consument en wordt het tevens 
gemakkelijker om leveranciers 
met zeer gespecialiseerde, 
of exclusieve assortimenten, 
aan ons te binden”, zo meent 
hij. “Uiteraard vormt het 
enorme succes van Apeldoorn 
(voormalig KlusWijs Home) en 
Schoonhoven (KlusWijs Extra) 
de basis voor deze nieuwe 
formulevariant.” 
 

Het KW Wonen concept 
in Scherpenzeel wordt 
gepresenteerd op de 
bovenverdieping van de 
bestaande KlusWijs Bouwmarkt 
van Ronnie van Elst. Ook 
de vestiging in Apeldoorn is 
inmiddels omgetoverd tot een 
KW Wonen. Gezien de vele 
zeer positieve reacties van 
consumenten zal de KlusWijs 
organisatie ook KlusWijs Extra 
in Schoonhoven én de nieuwe 
KlusWijs winkel in Haren 
(Groningen) gaan voorzien van 
een tweede logo op de gevel. 

Info: KlusWijs
Prins Hendrikplein 1,
7316 AM Apeldoorn.
Postbus 470,
7300 AL Apeldoorn.
Tel. (055) 7506600.
www.kluswijs.nl 
 
KlusWijs-directeur Hans 
Hortensius: “Telkens weer zullen 
we onze consument moeten 
verrassen met leuke ideeën, 
nieuwe producten of inventieve 
oplossingen.”

Sfeervolle woonbanken in Apeldoorn.

Ideeën voor alle plekjes in de woning bij KW Wonen Apeldoorn.
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WINKELFORMULES

Warm welkom voor KW Wonen Scherpenzeel
De opening van KW Wonen 
Scherpenzeel trok veel 
bezoekers uit de omgeving 
die allemaal zeer positief 
reageerden. Klanten werden 
verrast door de ruime 
opstelling van de winkel en 
de geheel eigen stijl van KW 
Wonen in vergelijking met 
het bouwmarktgedeelte van 
KlusWijs. Onder het genot van 
lekkere hapjes en drankjes 
vlogen de woonaccessoires de 
deur uit en er werden direct 
plannen voor inrichting van 
huizen en restyling van kamers 
gemaakt. “Scherpenzeel is 
een prachtige woonwinkel 
rijker! Hier kan je niet alleen 
terecht voor een origineel 
cadeau, maar ook voor een 
advies van een interieurstylist 
voor de inrichting van je huis 
én dan kan de klant de klus 
desgewenst ook nog eens 
volledig aan ons uitbesteden. 
Dat is toch geweldig!”, 
aldus interieurstylist Hetty 
Harthoorn die ruim twintig 
jaar ervaring in de woonwereld 
meeneemt naar KW Wonen. 

Bij KW Wonen Scherpenzeel vindt de klant woonbeleving.

Aandacht voor kasten op maat
bij KW Wonen Scherpenzeel.

Veel keus in vloeren in 
Scherpenzeel; de nieuwste 
trends en faire prijs spreekt 
ook jongeren aan.
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6 t/m 9 februari
Utrecht, Jaarbeurs, VSK 2018, 
tweejaarlijkse W-installatie-
beurs. Info: www.vsk.nl

9 t/m 13 februari
Frankfurt (D), Messe F
rankfurt, Ambiente, 
vakbeurs consumentengoede-
ren (Dining, Giving, Living). 
Info: www.messe-frankfurt.nl

20 t/m 23 februari
Berlijn (D), Messe Berlin, 
bautec 2018, internatio-
nale vakbeurs voor bouw- en 
constructietechnologie. Info: 
www.bautec.com

20 t/m 24 februari
Düsseldorf, Messe Düsseldorf, 
METAV 2018,  internationale 
vakbeurs technologie voor 
metaalbewerking. 
Info: www.metav.de

21 en 22 februari
Dublin (IE), InterContinental 
hotel , PLMA’s 2018 
Roundtable Conference, 
congres met thema ‘Where 
is private label going?’. Info: 
www.plmainternational. com

22 t/m 25 februari
‘s-Hertogenbosch, 
Brabanthallen, TuinIdee, 
consumenten-tuinbeurs voor 
tuinbeleving en –inspiratie. 
Info: www.tuinidee.nl

25 en 26 februari
Kortrijk, Kortrijk Xpo, 
ANIDO 2018, 20e vakbeurs 
voor de petcare markt. 
Info: www.anido.be

27 februari t/m 1 maart
Düsseldorf (D), Messe Düs-
seldorf , EuroCIS 2018,  int. 
vakbeurs retailtechnologie. 
Info: www.eurocis.com

27 februari t/m 3 maart
Stuttgart (D), Messe Stuttgart, 
R+T, internationale vakbeurs 
rolluiken, deuren /hekwerken 
en zonweringsystemen..  Info: 
www.messe-stuttgart.de/r-t

4 t/m 7 maart
Keulen (D), KoelnMesse, 
Internationale Eisenwaren-
messe, internationale 
ijzerwarenvakbeurs. Info: 
www.eisenwarenmesse.de 

9 t/m 11 maart 2018
Utrecht, Jaarbeurs, Beurs 
Eigen Huis, meest complete 
(consumenten)beurs in 
Nederland voor al je 
woonplannen. Info: www.
realiseerjedroomhuis.nl

13 t/m 15 maart 
Rotterdam, Ahoy Rotterdam, 
Material Xperience 2018, 
vakevenement voor 
interieurarchitecten en 
creatieve professionals m.b.t. 
materiaalinnovatie. 
Info: materialxperience.nl

15 t/m 18 maart
Groningen, MartiniPlaza, 
Wonen & Co de beurs, 
woonevenement Noord- 
Nederland met ambacht  
in de schijnwerpers. Info: 
www.wonenencodebeurs.nl 

18 t/m 23 maart
Frankfurt (D), Messe Frank-
furt, light+building, interna-
tionale vakbeurs verlichting 
en gebouwentechniek. Info: 
www.light-building.messe-
frankfurt.com
 
20 t/m 22 maart
Shanghai (CN), Shanghai New 
International Expo Centre, DO-
MOTEX asia/CHINAFLOOR, 
international e vakbeurs vloer-
bedekking, machines voor 
fabricage en onderhoud. Info: 
www.chinaexhibition.com

23 t/m 25 maart
Utrecht, Werkspoorkathe-
draal, 2e editie Creative Life, 
creatief event met masterclas-
ses gericht op inspiratie. Info: 
www.creativelife.nl

31 mei
Utrecht, Media Plaza, What’s 
going on in [R]etailing?!, 
27e editie retailcongres. Info: 
www.retailing.nl

A G E N D A  2 0 1 8 WWW.EISENWARENMESSE.COM

RS Vision Expo BV 
Excl. Vertegenwoordiging van 
Koelnmesse in Nederland
3401 RA IJsselstein
Tel. +31 (0) 30 3036450
tickets@koelnmesse.nl
www.koelnmesse.nl, www.rsvisionexpo.nl

WORK HARD!
ROCK HARD! 
EISENWARENMESSE –
Internationale IJzerwarenbeurs Keulen
4 T/M 7 MAART 2018

90x270_EIS18-NL-DHZ Markt.indd   1 29.11.17   08:20
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BOUWMATERIALEN/KUNSTSTOFFEN

Berdal Rubber & Plastics

‘Alle kleuren zolang het 
maar zwart is’ 

Eugène van den Broek, 
commercieel directeur 
van Berdal Rubber & 
Plastics BV, vertelt meer 
over de verschillende 
productgroepen gericht op 
zowel de professionele- als 
consumentenmarkt. “Wij zijn 
een echt familiebedrijf en 
hebben vorig jaar gevierd dat 
wij 45 jaar bestaan. Berdal 
is opgericht door Gert van 
Kamperdijk, de vader van 
de huidige directeur Bas van 
Kamperdijk. Die kwam uit de 
ijzerwarenbranche, en daarmee 
bestaat tot op heden een sterke 
binding. Ons eerste product was 
de mokerdop, een rubberdop 
voor op een moker, waarmee 
die moker multifunctioneel 
werd. Dit product maken wij 
nog steeds, want het product 
voorziet duidelijk in een 
behoefte”. 

Gripline

Van den Broek: “Berdal 
bedient haar relaties met 
drie productgroepen met als 
belangrijkste merken: Gripline, 
Foliefol en Pandser. Vanuit de 
mokerdop zijn steeds meer 
producten ontwikkeld die 
sinds 1995 onder de merknaam 
Gripline vallen. Wij spreken 
dan over een breed assortiment 
van bouwemmers, kuipen en 
bakken die wij hier in Almelo 
maken. Wij maken onder die 
naam ook rubber hamers en 
kniebeschermers. Door een 
sterke focus op deze merken 
ondersteunt Berdal haar relaties 
in het vermarkten van A-merken. 

Bovendien kunnen wij met één 
merk voor dit soort producten 
zowel de omloopsnelheid als 
de marges voor onze afnemers 
verhogen. Innovatie staat hoog 
in het vaandel van Berdal. Onze 
productie is sterk gericht op het 
geautomatiseerde proces en dus 
op het snel en efficiënt maken 
van artikelen. Dat is nodig 
omdat de marktsituatie snel 
verandert. Met name de import 
vanuit lage lonenlanden maakt 
volledige aandacht op zowel 
kwaliteit als productiemethoden 
noodzakelijk. Daardoor kunnen 
wij in Nederland produceren en 
de productie ook in de toekomst 
hier houden, terwijl de prijs 
concurrerend blijft.́

Goedkope emmers

“Zoals ik al eerder zei, zijn 
de meeste producten die wij 
leveren zwart, “ vervolgt onze 
Berdal-contactman zijn uitleg. 
“Dat is doordat wij ze maken 
van geregenereerde kunststof. 
Omdat wij ons volledige proces 
goed op orde hebben, kunnen 
wij met behoud van kwaliteit 
bouwemmers maken die voor 
een concurrerende prijs bij de 
bouwmarkten liggen. Voor die 
prijs is er nog een marge en 
zijn ze eventueel voorzien van 
de naam van de winkelketen. 
Onze emmers worden ook 
vaak als lokkertjes gebruikt 
om consumenten naar de 
winkel te krijgen, zodat deze de 
emmer vullen met andere en 
duurdere producten. Er zijn ook 
gekleurde emmers verkrijgbaar. 
Die maken wij uit nieuwe 

grondstof. Meestal betreft het 
dan emmers voor acties en 
marketingcampagnes en is er 
een speciaal budget waardoor 
de eventuele meerkosten geen 
probleem vormen.” 

Veelheid aan folies

Foliefol
Een uitleg over de diverse 
soorten folies volgt: “Onder 
deze merknaam valt een breed 
assortiment folies gemaakt van 
gerecycled granulaat, waarmee 
wij sinds 1987 op de markt 
actief zijn. Het gaat dan om PE-
bouwfolies en technische dak- & 
wandfolies. Dak- en wandfolies 
zie je als de transparante 
of blauwe folies tijdens 
bouwwerken. De dampfolies 
worden vooral gebruikt bij 
isolatie om ervoor te zorgen 
dat vocht wel uit de woning 
naar buiten wordt afgevoerd, 
maar dat vocht van buiten niet 

naar binnen kan. Als je folies 
vermarkt, is het nog maar een 
kleine stap om ook zakken te 
leveren. Wij leveren dan ook 
afvalzakken, puinzakken en 
zakken voor het veilig afvoeren 
van asbest.”

Pandser 
“Berdal’s derde productgroep 
is EPDM-folie. Voor de 
professionele markt wordt die 
sinds 2015 geleverd onder de 
merknaam Pandser. De lijn 
– voor dak, goot en gevel - is 
bedoeld voor de professional/
zzp-er. Het betreft hier een 
compleet shopconcept 
waarbij niet alleen het product 
geleverd wordt, maar er ook 
ondersteuning is voor onze 
wederverkopers in de vorm 
van hulp bij de schapinrichting, 
toolboxen, demodagen en 
trainingen voor personeel. 
Met deze EPDM producten 
worden daken gedekt, maar 

De kop hierboven is een legendarische uitspraak van 
Henry Ford. Die geeft namelijk aan hoe efficiency in 
de productie weliswaar de keuze voor consumenten 
beperkt, maar ook de prijs laag houdt. Zwart is ook 
de basiskleur van de emmers, kuipen & bakken van 
Berdal Rubber & Plastics; slechts voor een enkel pro-
duct zijn andere kleuren leverbaar. De Nederlandse 
fabrikant is de komende Eisenwarenmesse in Keulen 
van de partij in hal 05.1, stand B099.
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ook dakkapellen en kozijnen 
waterdicht aangesloten. 
Belangrijk voordeel van het 
gebruik van deze producten 
is het vuurvrij verwerken. 
Veel branden ontstaan door 
het toepassen van open vuur 
bij het dakdekken. Onze 
folies worden verlijmd met 
een oplossingsmiddelvrije 
kit. Naast de veiligheid is ook 
de gemakkelijke en snelle 
verwerking een winstpunt. 
De materiaalkosten zijn 
vergelijkbaar met traditionele 
producten, maar de winst komt 
uit de verwerking. De voordelen 
zijn evident, maar toch is er 
nog een wereld te winnen. 
Dakdekkers, aannemers en 
installateurs varen nog veel te 
vaak blind op technieken en 
kennis uit het verleden. Daarom 
wordt EPDM nog steeds te 
weinig gebruikt, ondanks het 
feit dat men in dezelfde tijd 
meer vierkante meters maakt 

en ondanks de duurzaamheid 
van deze folie. Wij zijn dan 
ook bezig om met name de 
bouwmaterialengroothandel 
en de installatiebranche voor 
EPDM-toepassing te winnen. 
De garantie is 15 jaar, maar de 
levensduur haalt gemakkelijk 
het dubbele. Pandser doet het 
goed op de markt en is bezig 
aan een opmars. Wij hebben een 
groot internationaal afzetgebied. 
Zo’n 40% van onze afzet wordt 
verspreid in Nederland, de 
rest daarbuiten. Wij leveren 
wereldwijd, maar met name 
in de Benelux, Duitsland, 
Scandinavië en Frankrijk. 
Ik breng graag nog even Pandser 
Fast Flash onder de aandacht. 
Dat is een tweede generatie 
loodvervangers. Het product is 
gebaseerd op milieuvriendelijke 
rubberpolymeren (EPDM ), met 
een aluminium wapening en een 
volledig zelfklevende onderlaag. 
Dit product is ideaal als je 
bijvoorbeeld om een gebouw 
een lekkende metalen dakgoot 
hebt en het waterkerend maken 
van een schoorsteen of een 
dakkapel. Het is snel en zonder 
speciale gereedschappen op te 
brengen. Met de duurzaamheid 
zit het wel goed. Wij geven zelf 
een fabrieksgarantie van tien 
jaar, maar inmiddels horen wij 
uit de markt dat er voor ons 
gootrenovatiesysteem al 50 jaar 
levensduur wordt genoemd!”. 

Premiumfol
“Naast Pandser hebben wij 
de Premiumfol-lijn. Dat is het 
merk dat je met name in DHZ-
bouwmarkten vindt. Het gaat 
in wezen om gelijkwaardige 
EPDM-folies, maar dan is het 
concept gericht op gebruik 
door de consument. In 
tegenstelling tot Pandser is er 
voor dit product geen apart 

ondersteuningsprogramma 
voor wederverkopers 
en detailhandel. 
Het product ligt 
in het schap in 
een hoeveelheid en 
afmetingen die voor 
particulieren interessant 
zijn en dat is het.”

Certificering

“Onze aandacht ligt op 
kwaliteit, duurzaamheid, 
gemakkelijke verwerking en het 
ontzorgen van de eindgebruiker. 
Sinds 2014 hebben wij het 
Blauer Engel certificaat. Dat is 
sinds 1978 het eerste en ook het 
meest succesvolle milieulabel. 
Hiermee wordt aangegeven dat 
wij serieus werk maken van 
de duurzaamheidsgedachte. 
Bijna alle gebruikte 
grondstoffen in ons bedrijf 
zijn geregenereerde kunststof. 
Dat komt met name uit de 
afvalstromen van Nederlandse 
en Duitse huishoudens. In 
nauwe samenwerking met 
onze grondstofleveranciers 
kunnen wij een optimale en 
constante kwaliteit leveren. 
De TüV-certificering maakt 
vooral duidelijk dat wij op 
een goede manier kwalitatief 
hoogwaardige producten 
maken. Dat wordt extern getest 
en vastgesteld en er is een 
jaarlijkse audit om te controleren 
of je nog aan de gestelde 
kwaliteitseisen voldoet. Dit 
certificaat mogen wij sinds 2016 
voeren. Met deze certificaten 
weten onze afnemers en 
hun klanten dat ze met onze 
producten goed zitten.” 

Samenwerking

“Toch vinden wij een goede 
kwaliteit alleen nog niet 
helemaal voldoende. Wij willen 
echt intensief samenwerken 
met de vakhandel. Wij 
hebben sterk geïnvesteerd 
in datamanagement en sales 
promotion. De laatste speelt 
met name in op de wensen 
en vragen vanuit de branches 
waarin onze producten 
gebruikt worden en de daarin 
aanwezige handelskanalen. 
Wij hebben vaak meer in 
het assortiment dan gedacht 
wordt en kunnen vragen 

natuurlijk ook weer omzetten 
in nieuwe aanvullingen van 
ons assortiment. Juist die 
wederzijdse discussie kan 
ervoor zorgen dat wij ons verder 
blijven ontwikkelen.
Databeheer is een hot topic 
in onze markt. De groot- en 
detailhandel blijven zeker 
bestaan, maar ernaast 
ontstaat een ander kanaal met 
E-commerce-oplossingen en 
webshops. Bovendien hebben 
de meeste van onze afnemers 
ERP-systemen. Hierbij wordt 
de automatische afhandeling 
van logistieke, administratieve 
en financiële bedrijfsprocessen 
ondergebracht in één informatie- 
en managementsysteem. 
Dat systeem moet je echter 
wel voeden, net zoals je dat 
met online-verkoopsystemen 
moet doen. Daarom hebben 
wij extra geïnvesteerd 
in datamanagement. 
Wij zorgen ervoor dat 
alle productinformatie, 
veiligheidsbladen, foto’s en 
certificaten elektronisch 
beschikbaar worden gesteld. 
Dat betekent voor onze klanten 
een heleboel werk minder. 
Bovendien is het natuurlijk zo 
dat alle informatie die van de 
bron komt - in dit geval Berdal 
– ook correct is zodat onze 
afnemers en hun klanten daarop 
kunnen vertrouwen.” 

Info:
Berdal Rubber & Plastics BV,
Bedrijvenpark Twente 193,
7602 KG Almelo.
Tel. (0546) 572672.
E-mail: sales@berdal.com
www.berdal.com
Eisenwarenmesse 2018: hal 
05.1 stand B099.
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Door de toenemende 
digitalisering lijkt onze 
wereld steeds sneller te gaan 
draaien. Een zelfde indruk 
geven de  prestaties die in 
de segmenten gereedschap, 
industriebenodigdheden, 
bevestigings- en 
verbindingstechniek, hang- 
en sluitwerk, bouw- en 
industriebenodigdheden op 
dit moment worden geleverd. 
De aankomende Internationale 
Eisenwarenmesse levert daar 
het levende bewijs van; op de 
stands, in workshops en bij 
demonstraties is te zien hoezeer 
het thema digitalisering de 
ijzerwarenindustrie domineert. 
Het motto van de vakbeurs 
luidt ditmaal ‘Work hard – rock 
hard’, een signaal dat er veel 
beweging en ook muziek in de 
branche zit.

Voor de Koelnmesse is 
het inmiddels traditie de 
deelnemers in de aanloop naar 
de beurs naar hun primeurs 

te vragen om zo de trends in 
beeld te kunnen brengen. Een 
aantal exposanten heeft daarop 
gereageerd en informatie over 
hun  aanbod op de beursstand 
al op de website aangekondigd, 
maar de echte primeurs en de 
fijne details worden bewaard 
tot op de eerste beursdag. Zo 
blijft het voor de bezoekers 
spannend. Maar de grote lijnen 
van de trends 2018 zijn wel al 
zichtbaar. 

Meer gereedschap met 
internetfaciliteiten

Bij hoogwaardig gereedschap 
gaat internet een steeds 
grotere rol spelen. Zo rukt het 
gebruik van momentsleutels 
met geïntegreerde zendfunctie 
op. Een thema bij de 
dialoog met de vakhandel 
is voor veel aanbieders van 
precisiegereedschap de nieuwe 
versie van de verordening DIN 
EN ISO 6789:2017, die meer 
complexiteit bij het ijken van 

gereedschap voorschrijft. 
Dientengevolge moet nu 
naast de weergavedeviatie 
ook de nauwkeurigheid 
worden geregistreerd. Het 
thema normalisering speelt in 
Keulen ook bij de aanbieders 
van klimmaterialen een rol, 
want per 1 januari 2018 is 
er de nieuwe DIN EN 131- 
1+2 voor draagbare ladders 
van kracht geworden. Die 
normering gaat alle firma’s met 
klimmaterialen aan en bepaalt 
bijvoorbeeld dat ladders met 
een lengte vanaf 3 meter 
in de toekomst in principe 
over een standverbreding 
moeten beschikken. Ook de 
slipweerstand en stabiliteit 
zijn opnieuw beoordeeld. 
Een van de exposanten komt 
als antwoord daarop met een 
innovatief tredewisselsysteem 
voor ladders. Met weinig 
handelingen zijn de 
treden te verwisselen 
alnaargelang de aard van 
de betreffende bodem. 
Een ander aspect waarmee 
gereedschapaanbieders 
te maken hebben, zijn 
de gestegen eisen voor 
werkplaatsen waarin gewerkt 
wordt met onder spanning 
staande onderdelen. Een van 
de exposanten toont een 
nieuwe VDE momentsleutel 
die speciaal voor deze 
toepassingen geschikt is.

Hogere prestaties

Bij elektrisch gereedschap is 
de trend in de meeste gevallen 
het verhogen van de kracht 

van het accugereedschap. 
Als vakmensen en doe-
het-zelvers op grote schaal 
accugereedschap willen 
gaan gebruiken, mogen de 
verschillen met kabel- of 
motorgereedschap niet 
al te groot zijn. 54 Volt 
accusystemen – compatible 
met 18 V gereedschap – zijn 
daarop het antwoord om 
elektrisch gereedschap 
nog meer kracht en 
uithoudingsvermogen te geven.

Een ander aandachtspunt 
vormt de flexibiliteit voor het 
werk op verschillende locaties. 
Daarbij wenst de vakman 
voorzover mogelijk zijn eigen 
gereedschap te gebruiken. Dat 
gaat in veel gevallen slechts 
met mobiele werkbanken of 
gereedschapswagens. Die 
wagens zijn transporters en 
werkbank tegelijk. Stabiele 
multifunctionele arbeidsbladen 
evenals grote en stabiele 
schuifladen met genoeg 
plaats en bergruimte voor 
gereedschap zijn onontbeerlijk 
daarbij. Ze hebben een 
uitstekende stabiliteit. 
Nieuwe en verbeterde 
varianten van deze rijdende 
werkbanken worden in Keulen 
gepresenteerd. Wie mobiel 
is, heeft vanzelfsprekend het 
passende gereedschap nodig. 
Eén aanbieder introduceert 
daarom speciaal voor 
elektriciens een upgrade van 

Nóg digitaler, nóg individueler, nóg krachtiger

Branchetrends 
Eisenwarenmesse 2018

De Internationale Eisenwarenmesse 2018 belooft weer ‘ouderwets’ belangrijk 
voor de branche te worden. Met aantallen deelnemers, bezoekers en primeurs 
als die van voor de crisis, maar wel geschoeid op de nieuwste stand van de 
technologie. Van 4 t/m 7 maart 2018 staan daarvoor 2.700 exposanten op een 
beursoppervlak van 144.000 m² klaar om vakbezoekers te ontvangen afkomstig 
uit de hele wereld. Het aanbod omvat de gebieden ijzerwaren, gereedschap, 
bevestigingstechniek, hang- en sluitwerk en bouw- en DHZ-materialen. Met een 
record aantal primeurs in het vooruitzicht zet de ijzerwarenvakbeurs In Keulen zich 
hernieuwd op de kaart.
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zijn koffertrolleys met een 
perfect afgestemde uitrusting 
voor de alledaagse praktijk. 
Daartoe behoren bijvoorbeeld 
ook een zaklamp of een 
apparaat om deuvelgaten te 
maken. 

Smart home en 
individualiteit 

Uit een actuele prognose blijkt 
dat de smart home-markt in 
Duitsland in de jaren 2017 tot 
2022 met zo’n 4,3 miljard euro 
zal groeien. Dat dit realistisch 
is, blijkt ook uit de activiteiten 
van veel exposanten in 
Keulen. Smart home, de 
slimme automatisering van 
verschillende huishoudelijke 

functies, is natuurlijk meer 
dan een app waarmee de 
besturing van de rolluiken 
geregeld wordt. Elektronische 
producten worden steeds 
compacter, comfortabeler 
en krachtiger. Dankzij de 
LED-techniek zijn er nieuwe 
mogelijkheden gekomen.  
En dat alles met een gering 
stroomverbruik. 
Bij het decoreren van de 
eigen woning speelt de 
individualiteit een grote rol. 
Voor muurverven wordt door 
fabrikanten bijvoorbeeld 
uitgegaan van de bijzondere 
stemmingen passend bij de 
verschillende jaargetijden en 
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laten die in hun kleurpaletten 
meespelen. Een andere trend 
is om foto’s op de wand aan 
te brengen. Maar niet in de 
vorm van het oude fototapijt, 
het gaat nu om design 
fotowanden van het hoogste 
niveau. Adembenemende 
natuursituaties of opnamen 
van bekende helden uit tv-
series zijn erg gewild. Bij dat 
alles dienen tegenwoordig 
deze klussen snel te 
worden uitgevoerd, waarop 
producenten hun aanbod 
aanpassen.

Village brengt ideeën 
en ondernemingen 
bij elkaar

De digitalisering 
stelt exposanten op 
de Internationale 
Eisenwarenmesse Keulen voor 
grote uitdagingen. Voor nieuwe 
impulsen, ideeën en contacten 
is er op de beurs voor het 
eerst een Start-Up Village. 
Het is een initiatief van de 
Koelnmesse in samenwerking 
met de European Federation of 
DIY Manufacturers (fediyma) 
en ondersteund door de 
Nederlandse trendwatcher 
en futurist Richard van 
Hooijdonk. Op de Village-
stands presenteren jonge, 
creatieve ondernemingen 
gedurende de hele beurs 
hun nieuwe ideeën voor de 
ijzerwarenbranche.

Hoe kan de fysieke handel 
de concurrentie met de 
online verkoop aan? Welke 
verbeteringsprocessen 
zijn er in het kader van de 
digitalisering zinvol? Hoe kan 
3D printen voor de productie 
van ijzerwaren benut worden? 
Voor de doe-het-zelfbranche 
doemen er rond het thema 
digitalisering zoveel vragen 
op waarvoor oplossingen 
nodig zijn. Van Hooijdonk 
ziet een grote toekomst voor 

‘self healing materials’ en 
zeker voor robots: “Van de 
winkel bevoorraden en een 
huis bouwen tot aan het 
implanteren van tanden.” En 
wat betreft de 3D printer: “Er 
zijn er al die 20 materialen 
tegelijk printen.” Zelf een 
fiets printen behoort tot de 
(goedkope) mogelijkheden. 
Volkswagen verhoogde zijn 
productie met 95% dankzij 
3D printers! “We hebben 
jonge, briljante mensen 

nodig in onze organisaties”, 
stelt de trendgoeroe. “De 
Eisenwarenmesse wil daarom 
met deelnemende start-
ups  in de Start-Up Village 
in hal 5.1 kijken naar de 
toekomst.” De Internationale 
Eisenwarenmesse 2018 biedt 
vakbezoekers de mogelijkheid 
de antwoorden en oplossingen 
uit de eerste hand te 
ontvangen. 

Openingstijden voor 
de Internationale 
Eisenwarenmesse in de 
Messe Keulen: van 4 t/m 
6 maart 2018 van 09.00 
tot 18.00 uur, op 7 maart 
2018 van 09.00 tot 15.00 
uur. Entreekaarten met 
reductie tot 4 maart online 
te bestellen via de website 
www.eisenwarenmesse.de. 
Daarna zonder reductie 
aan de kassa.



JANUARI 2018 -  DHZ MARKT  13  

BERICHTEN

Autobanden die niet langer 
bruikbaar zijn, krijgen een 
nieuw leven als grondstof car-
bon black en worden gebruikt 
in poedercoatings dankzij een 
samenwerking tussen AkzoNo-
bel en het Nederlandse bedrijf 
Black Bear. De Cradle-to-Crad-
le™ gecertificeerde en door 
Black Bear geleverde grondstof 
carbon black - die verkregen 
wordt uit oude autobanden 
- wordt gebruikt als pigment 

in eco-premium producten 
ontwikkeld door AkzoNobel’s 
poedercoatings business. De sa-
menwerking levert AkzoNobel 
een substantiële besparing aan 
CO2 op omdat de grondstof car-
bon black normaal uit fossiele 
brandstoffen gewonnen wordt. 
Daarnaast levert het ook een 
bijdrage aan het oplossen van 
het wereldwijde afvalprobleem 
van autobanden.
“Dit partnership is een uitste-

kend voorbeeld hoe de supply 
chain een bijdrage levert aan 
CO2 besparing,” zegt André 
Veneman, AkzoNobel’s Sustaina-
bility directeur. “We moedigen 
andere leveranciers aan zich bij 
ons aan te sluiten en samen te 
werken aan de ontwikkeling 
van duurzame oplossingen voor 
producten.” 
Poedercoatings zijn van zichzelf 
een duurzaam product omdat 
ze geen vluchtige organische 

stoffen bevatten (VOCs) en 
nagenoeg geen afval veroorza-
ken. De meerderheid van de 
producten onder AkzoNobel’s 
toonaangevende merk Interpon 
geldt als eco-premium.
In navolging van de samenwer-
king zullen de twee bedrijven 
verder op zoek gaan naar 
toepassingen voor Black Bear’s 
gecertificeerde carbon black.

Van oude banden tot poedercoating 

Televisietuinman Boer Tom gaat 
klussen met gereedschappen 
van GARDENA. Het bekendste 
tuinmerk van Nederland is in 
2018 nieuwe sponsor van het 
RTL4-programma Eigen Huis & 
Tuin. Daarnaast blijft GARDENA 
vaste tuinpartner van Robs 
Grote Tuinverbouwing op SBS6.
Commercieel directeur Paul 
Rebergen: “Zichtbaarheid in 
tv-programma’s is voor ons een 
bewezen, impactvolle manier 
om de tuinierende consument 
te benaderen. We zijn er trots 
op dat in 2018 GARDENA-pro-
ducten, behalve in Robs Grote 
Tuinverbouwing, ook volop te 
zien zijn in Eigen Huis & Tuin. 
De programma’s bereiken via 
televisie, tablet, computer of 
smartphone gezamenlijk meer 
dan 1,2 miljoen kijkers per uit-
zending en de bijbehorende so-
cial mediakanalen zullen tevens 
zorgen voor extra bereik.”
Naast de bekende snoei- en 
sproeigereedschappen zal GAR-

DENA in beide tv-programma’s 
de focus leggen op de auto-
matische tuin met de smart 

system-producten waaronder 
robotmaaiers. Tevens zal er 
aandacht gegeven worden aan 

de sterk opkomende markt van 
de accugereedschappen.

GARDENA nieuwe sponsor Eigen Huis & Tuin

De algemene ledenvergade-
ringen van de Nederlandse 
Branchevereniging voor de 
Timmerindustrie (NBvT) en 
de Koninklijke Vereniging 
van Nederlandse Houtonder-
nemingen (VVNH) hebben 
besloten om samen te werken 
in een nieuwe federatie. Met 
ingang van 1 januari 2018 
vertegenwoordigt de federatie 
onder de naam ‘Centrum Hout, 
Samenwerking en innovatie in 
de houtindustrie’  de belangen 
van de houtsector. Centrum 
Hout streeft ernaar in 2020 

het marktaandeel van hout en 
houtproducten in de bouw met 
minimaal 5% te laten stijgen 
t.o.v. alternatieve materialen, 
verder moet in datzelfde jaar 
duurzaam geproduceerd hout 
in Nederland de norm zijn. 
Centrum Hout wil hét aan-
spreekpunt voor hout en hout-
producten zijn in Nederland. 
De ondernemingen die Cen-
trum Hout vertegenwoordigt 
beschikken over voldoende 
gekwalificeerd personeel met 
de juiste vakkennis én in 2020 
zijn veiligheid, gezondheid en 

welzijn in de bedrijfstak verder 
versterkt.

Directeur Centrum Hout
De besturen van de NBvT en 
de VVNH hebben Paul van 
den Heuvel per 1 januari 2018 
benoemd tot directeur van 
de nieuwe federatie Centrum 
Hout. Van den Heuvel is sinds 
1992 in dienst van de VVNH 
waarvan sinds 2010 als direc-
teur. Samen met een team van 
houtprofessionals richt hij 
zich de komende jaren op het 
vergroten van de slagkracht 

van de sector als geheel en op 
het benutten van de kansen die 
de biobased-economie de sec-
tor biedt in het bijzonder. De 
huidige directeur van de NBvT 
Hans Zwaanenburg zal de or-
ganisatie begin 2018 verlaten. 
Na ruim 4 jaar voor de NBvT 
werkzaam te zijn geweest, 
waarbij hij de laatste jaren als 
initiator intensief betrokken is 
geweest bij de oprichting van 
de federatie, zal hij zich nu 
oriënteren op een nieuwe stap 
in zijn carrière. 

Nieuwe federatie Centrum Hout van start 
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De ISSO-stand in Hal 10 staat 
volledig in het teken van 
kennisoverdracht. De moderne 
vakman of vakvrouw zal de 
komende jaren steeds meer 
moeite moeten doen om zijn 
of haar kennis op niveau te 
houden. Dit is een gevolg van 
nieuwe regelgeving die op 
komst is, en die meer eisen 
stelt aan het vakmanschap. 
Mede om die reden vroeg ISSO 
haar kennispartners om samen 
sessies te creëren die veel van 
de kennis bevatten die nodig 
is om goed geïnformeerd te 
worden en/of te blijven. Naast 
dagelijkse workshops biedt 
de stand ook informatie over 
de ISSO-publicaties, de online 
KennisBank en vele andere 
informatiebronnen, zowel van 
ISSO als van de Kennispartners 
en Bureau CRG.

Word vakman in 
een uur

De zeven workshops die ISSO 
en haar partners organiseren 
– het programma kent elke 
dag dezelfde onderwerpen – 
hebben als motto ‘Word vakman 
in één uur’. Dit betekent 
dat de bezoeker elk uur kan 
aanschuiven om een gratis 
workshop te volgen waarin hij 
of zij wordt bijgepraat over de 
huidige kennis die nodig is om 
als vakman bij de tijd te blijven. 
Onderstaand overzicht geeft 
weer welke kennispartners 
en met welk onderwerp de 
workshop organiseert.

- Brand- en Koolmonoxide-
veiligheid door Hemmink
Rook- en koolmonoxidemelders 
zijn van levensbelang voor 
een snelle alarmering. Maar 
hoe ontwerp en installeer je 
deze voor een gegarandeerde 
werking. Daar gaat deze 
workshop over.
- Goed meten is goed weten 
door Aero-dynamiek
Over het goed uitvoeren 
van kanaalmetingen bij 
luchtinstallaties is veel discussie. 
Deze workshop toont hoe 
discrepanties kunnen ontstaan 
en wat de effecten zijn van 
eventuele verkeerde keuzes.
- EPC en BENG door DGMR/

BINK Software
Tijdens deze interactieve 
workshop vindt er uitwisseling 
van visies plaats en vertellen 
we de bezoeker wat er de 
komende jaren verandert in de 
regelgeving, productinnovaties 
en software.
- ISSO Warmteverlies: nieuwe 
methodiek en effecten door 
VABI
Deze workshop behandelt 

de nieuwe methodiek voor 
Warmteverlies, waarbij het 
draait om de veranderingen 
op het vlak van onder meer 
opwarmtoeslag, infiltratie en 
thermische bruggen.
- Oplevering en beheer 
drinkwaterinstallaties door 
Hydroscope
De workshop biedt de bezoeker 
inzicht in de beste werkwijze 
om drinkwaterinstallaties veilig 

Van 6 t/m 9 februari a.s. vindt in Jaarbeurs Utrecht 
de tweejaarlijkse installatievakbeurs VSK plaats. Wie 
de VSK 2018 bezoekt, kan daar ook terecht om zijn 
of haar kennis te vergroten. ISSO heeft voor dit doel 
een volledig kennisplein ingericht. Samen met de 
ISSO Kennispartners en Bureau CRG hebben de 
partijen een dagvullend programma samengesteld 
van uiteenlopende workshops die bijna alle actuele 
onderwerpen in de installatiewereld behandelen; 
van koolmonoxide tot warmteverlies en van BENG 
tot legionella.

‘Kennis bijspijkeren op vakbeurs’

ISSO workshops 
op VSK 2018

INSTALLATIE/BOUW
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Nominaties VSK 
Awards 2018 
 
Uit de 75 inzendingen voor 
de verkiezing van de VSK 
Awards 2018 heeft de jury de 
nominaties bekendgemaakt. 
De VSK Awards zijn de 
belangrijkste vakprijzen in de 
installatiebranche, en vormen 
een belangrijke graadmeter 
Dit jaar staan er 12 innovaties 
in vier categorieën in de 
branchespotlights. De prijzen 
worden op de eerste beursdag, 
dinsdag 6 februari,  uitgereikt. 
Tot 3 februari kan er door het 
publiek van de tweejaarlijkse 
vakbeurs op VSK.nl gestemd 
worden voor de publieksprijs.
De jury constateert dat de 
installatiebranche op alle 
fronten volop in ontwikkeling 
is. De energietransitie en de 
uitdagende, veranderende rol 
van het installatiebedrijf is 
zichtbaar in de inzendingen. 
Voor deze editie zijn 
nagenoeg geen producten 
ingezonden rondom de fossiele 
brandstof gas. De jury ziet 
dat de industrie de markt 
faciliteert om belangrijke 
stappen te nemen om de 
energiedoelstellingen te 
behalen. Andere trends zijn: 
slimmere en digitale installatie, 
monitoring op afstand en veel 
plug & play toepassingen.

Genomineerd in de categorie 
Digitaal & Slim
Itho Daalderop – Green Energy 
Smartboiler
Itho Daalderop – Spider regel-/
monitoringsplatform
Viega Nederland – Hygiëne+ 
gebruikersstation

Genomineerd in de categorie 
Gezond & Comfort
Ambrava – Wind-Free
Hamers & Kesber – Schell 
XERIS E-T elektronische 
waterkraan
Viessmann Nederland – Vitocal 

200-S/Acoustic Design

Genomineerd in de categorie 
Energie(r)evolutie & -transitie
Duco Ventilation & Sun Control 

– DucoBox Energy
Nathan Systems– LWDV lucht/
water-warmtepomp
Zehnder Group Nederland – 
Wattz-In

Genomineerd in de categorie 
Installateurszaken
Mascot – Advanced collectie 
(werkkleding)
Viega Nederland – Smartpress
Zehnder Group Nederland – 
ComfoValve Luna S125

De jury heeft de inzendingen 
beoordeeld op innovativiteit, 
praktische toepasbaarheid, 
sociale impact, duurzaamheid 
en economisch rendement.

Innovaties op de VSK

Green Energy Smartboiler
De zelflerende (Green 
Energy) Smartboiler kan 
naar behoefte opwarmen. 
De boiler leert op basis van 
het verbruikspatroon van de 
eindgebruiker en past het 
opwarmen daarop aan. Dit is 
veel energiezuiniger, omdat het 
verwarmen wordt uitgesteld 
en hierdoor minder warmte 
en energie verloren gaat. Door 
de lagere watertemperatuur 
worden stilstandsverliezen 
geminimaliseerd. Deze 
besparing kan oplopen tot 
10% per jaar bij de normale 
Smartboiler en tot 12% bij een 
Green Energy Smartboiler met 
app functionaliteit. 

De Green Energy Smartboiler 
is nog energiezuiniger. Hij 
gebruikt de overcapaciteit 
aan duurzame energie op 
het net om tussentijds te 
verwarmen. Daarnaast is het 
energieverbruik online met 
een app te monitoren. Hierdoor 

kan de gebruiker bespaartips 
ontvangen en over diverse 
andere functionaliteiten 
beschikken (zoals in-/
uitschakelen op afstand, timer 
instellen en storingsmelding). 
De Green Energy Smartboiler 
bespaart hiermee tot 12% 
extra in vergelijking met een 
normale elektrische boiler. 

Lucht/water warmtepomp 
HP-S 110
De HP-S bestaat uit een 
binnen- en buitendeel. De 
warmtepomp presteert het 
beste met een lagetemperatuur 
verwarmingssysteem (LTV), 
zoals vloerverwarming. Beide 
pompen kunnen bestuurd 
worden met afstandsbediening 
en de Spider App voor de 
slimme thermostaat. De HP-S 
is uitermate geschikt om 
zelfstandig te verwarmen, het 
warm tapwater te bereiden en 
te koelen. Er kan een keuze 
gemaakt worden uit all electric 
of een hybride opstelling.

Itho Daalderop BV, 
stand 8.E055, 8.F080W

op te leveren en efficiënt te 
beheren.
- Hybride oplossingen en 
drinkwaterbeveiliging door 
Caleffi
Hoe koppel je in hybride 
systemen de opwekkers aan 
elkaar, zodanig dat er een 
veilig, optimaal en energie-
efficiënt resultaat voor 
drinkwaterinstallaties ontstaat? 
Daar gaat deze workshop over.
- Zin en onzin van thermografie 
door KWx
Deze workshop gaat in op 
thermografie, een ideale 
manier om op afstand 
gebouwen energetisch door 
te meten. Maar wat meet een 
warmtebeeldcamera en welke 
materialen kunnen we meten?

Uitgebreide informatie over 
deze workshops is te vinden op 
www.isso.nl. Aanmelden voor 
een of meerdere workshops op 
de ISSO-stand in hal 10 (F020/
F014) kan eveneens via de ISSO-
site, net als het registreren voor 
een gratis toegangsbewijs tot de 
beurs.
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BWT, wereldwijd specialist en 
expert in waterbehandeling, 
kondigt tijdens de komende 
VSK een nieuw Europees 
productgamma aan. Onder-
deel hiervan zijn twee nieuwe 
waterfilters en een nieuwe 
huishoudelijke wateronthar-
der. De E1-filter zorgt voor een 
revolutie in gebruiksgemak en 
hygiëne: de voorheen lastige 
klus van het vervangen van 
een filter is voortaan in slechts 
dertig seconden te klaren. De 
nieuwe BWT R1-waterfilter is 
een manuele spoelfilter. De 
BWT filters voorkomen dat 
deeltjes en onzuiverheden, 
zoals roest en zand, in ons 
drinkwatersysteem terecht 
komen. Op de BWT-stand kan 
men zich laten informeren en 
gelijk deelnemen aan het BWT 
racespel door een testrit te ma-
ken in een door BWT gespon-
sorde Formule 1 auto via een 
racesimulator. 

Water en energie 
besparen voorop 
Geïnteresseerden kunnen zich 
op de BWT-stand informeren 
over alle technieken voor 
waterbehandeling: omge-
keerde osmose, regenwater-
filters, CV-waterbehandeling, 
waterontharding, filtratie en 
kennis maken met de service: 
regeneratie. Ontdek alles over 
het besparen van water met 
regenwaterrecuperatie en hoe 
u energie kunt besparen door 
de CV-installatie te vullen met 

behandeld water, waardoor er 
minder kalkafzetting ontstaat. 
Eenvoudig filter wisselen
De BWT E1-filter heeft een 
grondige revisie ondergaan. 
Met een hoog bedieningsge-
mak, een strak design en de 
allerhoogste kwaliteit biedt 
dit voortaan bescherming en 
veiligheid bij het behandelen 
van onze belangrijkste bron: 
water. Slechts dertig seconden 
maken het verschil, zo weinig 
tijd kost het om de E1-filter te 
vervangen. Op de stand is dit 
zelf uit te proberen. Filters 
kunnen blokkeren als ze 
niet regelmatig gereinigd of 
vervangen worden. Omdat ge-
bruikers van deeltjesfilters dit 
vaak lastig vinden om te doen, 
wordt het nog al eens oversla-
gen. De nieuwe E1-filter met 
één hendel van BWT maakt het 
zo eenvoudig dat het al binnen 
30 seconden gewisseld kan 
worden.
De nieuwe duurzame BWT R1 
waterfilter, die zowel verticaal 
als horizontaal geplaatst kan 
worden, voorkomt dat deeltjes 
en onzuiverheden in ons drink-
watersysteem terechtkomen. 
Zonder de R1 terugspoelfilter 
van BWT kunnen deze deeltjes 
problemen veroorzaken in de 
leidingen, met als gevolg lek-
kende kranen in de badkamer 
of keuken en slecht werkende 
huishoudelijke apparatuur 
zoals wasmachines. BWT ga-
randeert consumenten de kwa-
liteit van haar filters, daarom is 

er, na het invullen van een for-
mulier, gratis 10 jaar garantie 
op de aangeschafte filter(s). 

AQA Perla bio
BWT schenkt op de VSK ook 
speciale aandacht aan de 
AQA Perla bio, deze nieuwe 

waterontharder zorgt voor 
zijdezacht parelwater voor 
het hele huishouden en is een 
innovatieve oplossing voor alle 
huiseigenaren in hun strijd te-
gen kalkaanslag. Ze beschermt 
douches, maakt van elke bad 
een wellness beleving, zorgt 
voor superzacht wasgoed, een 
zachte en gezonde huid, glan-
zend haar en voor een snelle 
en probleemloze schoonmaak 
van de badkamer. Deze water-
ontharder is de opvolger van 
de eerder verkochte AQA Perla 
en biedt als extra een reiniging 
van de harsen bij elke spoeling. 
Op VSK is er een speciale 
beursactie. Bij aankoop van 
twee AQA Perla’s bio ontvan-
gen installatiebedrijven een 
Formule 1 Playstation-spel 
cadeau.  

Info: Best Water Technology 
(BWT), www.bwtnederland.
nl. VSK- stand 10.A054.

BWT: nieuwe waterfilters en 
huishoudelijke waterontharding

Ubiflex Extreme, de nieuwe, 
tijdens de BouwBeurs 2017 
geïntroduceerde loodvervan-
ger,  is nu verkrijgbaar bij de 
professionele handel. Dat is 
goed nieuws voor de gebruikers 
van loodvervangers én lood. 
Ruim 10 jaar geleden bracht 
Ubbink Ubiflex op de markt. 
Deze jarenlange ervaring heeft 
Ubbink meegenomen in de ont-
wikkeling van de uitmuntend 
verwerkbare en presterende 
Ubiflex Extreme loodver-
vanger. Deze nieuwe variant 

Ubiflex, op basis van siliconen 
met aluminium versterking, 
is speciaal ontwikkeld voor 
extreme weersomstandigheden 
en heeft de ‘look en feel’ van 
lood. De dubbelzijdige topper 
heeft dezelfde voordelen als de 
bitumen varianten, maar levert 
ook een (blijvend) uitmuntende 
prestatie bij extreem hoge en 
extreem lage temperaturen 
-30°C tot +180°C. De verwer-
kingsvoordelen zijn gelijk aan 
de bitumen varianten Ubiflex 
Ribbel en Ubiflex Standaard.

Producteigenschappen 
• Loodvervanger op basis van  
 siliconen met aluminium   
 versterking. 
• Toepassing in alle bouw- 
 details waarin een water- 
 dichte laag is vereist. 
• Uitmuntende prestatie bij  
 extreem hoge en extreem  
 lage temperaturen -30°C  
 tot +180°C. 
• Dunne samenstelling voor  
 makkelijke verwerking. 

Info: 
Ubbink BV,
Postbus 26,
6980 AA Doesburg.
Tel. (0313) 480200.
www.ubbink.nl

Loodvervangende topper voor extreme weersomstandigheden
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Punk Rebooted Fall

Re-Assemble

In de huidige tijdgeest hebben 
oude structuren hun kracht 
verloren. Denk maar aan 
nepnieuws en falende opinie-
peilingen. Opvallend is ook de 
tweestrijd in de samenleving: 
verharding versus behoefte 
aan verbinding, vooruit willen 
versus vasthouden aan het 
verleden. Dit verdeelt de maat-
schappij in nieuwe, gepolari-
seerde groepen. Daar tussenin 
kan gebouwd worden aan een 
harmonieuzere samenleving. 
Deze tijdgeest vertaalt zich in 
drie stijltrends voor 2018: Punk 
Rebooted, Re-assemble en Ro-
mance 3.0. Aafje Nijman presen-
teerde de trends; bloemisten, 
tuincentra, kwekers, exporteurs 
en overige groen gerelateerde 
bedrijven kunnen ze toepas-
sen bij hun winkelinrichting, 
inkoop en communicatie. Sfeer-
collages van de drie stijltrends 
waren tijdens de Trade Fair 
2017 te bewonderen op grote 
borden in het Royal FloraHol-
land House. Op de beurs werd 
ook de trendfotografie van Bloe-
menbureau Holland gedeeld. De 
beeldvertaling van de nieuwe 
trends is gemaakt in samenwer-
king met Klim Produkties en 
fotograaf Erik van Lokven.

Punk Rebooted binnen 
en buiten 

Binnen de stijltrend Punk 
Rebooted draait het om 
macht, vrijheid en regels. In 
het interieur leidt deze trend 
tot stoere binnenruimten met 
een anarchistische uitstraling. 
Producten met scherpe vormen 
en ruwe, industriële materialen 
zijn samengesteld uit onderde-
len van andere producten. Ze 
krijgen hierdoor een recycled 

karakter. Ook met bloemen en 
planten wordt op onorthodoxe 
manier omgegaan, bestaande 
regels over gebruik en toepas-
sing zijn irrelevant.  
In de tuin vertaalt deze trend 
zich in ruwe, bijna onontgon-
nen stukjes land waar prachtige 
natuur onverwacht de aan-
dacht opeist. Borders worden 
doorsneden door andere ma-
terialen. Er ontstaat een ruwe, 
rommelige maar ontspannen 
buitenruimte waarin ondanks 
alles de natuur lijkt te winnen. 
Boodschap: geef de natuur de 
vrijheid, al vervang je maar een 
stoeptegel door groen.
 
Vormen, kleuren en 
materialen
De vormen zijn ruw, ruig, gril-
lig, scherp en puntig. Ze lijken 
een eigen mening te verkondi-
gen en gaan dwars tegen het 
conventionele in. Denk aan 
contrasterende kleuren en veel 
zwart, met rood als statement. 
Groen, beige en huidskleur ver-
zachten de felle contrasten.  
De gebruikte materialen zijn 
stoer, industrieel en ongepolijst 
en worden soms op onortho-
doxe manier toegepast. Ze ver-
woorden protest, het afzetten 
tegen de gevestigde norm. 
De dessins zijn een industriële 
kopie van luxe materialen. Zo 
worden marmerdessins toege-
past op emaille of kunststof. 
Ook zien we krassen, vlek- en 
spatdessins en symbolieken als 
het vrijheidsteken.
 
Stijltrend 
Re-assemble

In deze stijltrend staat het cre-
atief combineren van oude en 
nieuwe onderdelen centraal. 

Een vlekkeloos nieuw geheel 
is niet belangrijk, we bouwen 
producten of ruimten op uit 
bestaande, soms tegengestelde 
elementen. Een leefruimte 

wordt daardoor een driedi-
mensionale collage. Producten, 
vormen, kleuren en materialen 
worden contrastrijk en creatief 
gecombineerd tot een vrolijk 

Tijdens de eind vorig jaar gehouden Trade Fair in 
Aalsmeer presenteerde Royal Flora Holland de 
Groenbranche Trends voor 2018. Voor de totstand-
koming daarvan stelden Tuinbranche Nederland, 
branchevereniging VHG, iBulb en Bloemenbureau 
Holland samen met trendwatcher Aafje Nijman drie 
stijltrends vast voor de sierteeltsector. Creativiteit en 
ongedwongenheid spelen in elke stijl hoogtij.

TUINASSORTIMENT

Tijdgeest basis voor de nieuwe stijl

Groenbranche Trends 2018

Stijltrend Romance 3.0
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nieuw geheel. 
Voor het interieur betekent 
dit een explosie van crea-
tiviteit. Ongedwongen en 
gemakkelijk, alles kan worden 
gecombineerd en vervangen, 
voor steeds weer een andere, 
speelse uitstraling. Bloemen en 
planten spelen een creatieve 
rol; bijvoorbeeld door een 
boeket op te hangen. Arrange-
menten zijn luchtig en bestaan 
uit losse onderdelen. 

Buiten maakt deze trend een 
driedimensionaal patchwork 
van de tuin. Verschillende 
stijlen, functies, ruimtebelevin-
gen en materialen worden met 
elkaar gecombineerd. Vlakver-
delingen overlappen elkaar of 
lijken willekeurig aan elkaar 
geplakt. De tuin krijgt hierdoor 
een flexibel karakter en lijkt 
nooit af te zijn. Verschillende 
soorten borders worden licht-
voetig tegen elkaar aangezet. 
Dit levert een grote diversiteit 
aan planten op. 

De uitwerking
Vormen zijn willekeurig en 
divers en lijken toevallig tegen 
elkaar aangeplakt te zijn, ge-
stapeld of in elkaar geschoven. 
Hierdoor ontstaat een collage-
achtig geheel. 
Ook het kleurenpalet is divers: 
fel, pastel, natuurlijk en ver-
grijsd. De hoeveelheid groenen 
in de kleurkaart zijn vooral van 
toepassing op levend groen. 
Materialen zijn zowel nieuw 
als recycled. Naast kunststof 
zijn er natuurlijke materialen, 
papier, karton en recycled 
plaatmateriaal. Ook voor de 
tuin versterken recyclede 
materialen het nonchalante 
karakter. 
Inspiratie voor de dessins 
komen overal vandaan. Vaak 
worden ze weergegeven in 
vervreemdende kleurencombi-
naties, zoals een groene panter-
print. Ook worden verschillen-
de dessins als een patchwork 
met elkaar gecombineerd. 

Stijltrend Romance 3.0

De economie trekt aan en 
tegelijkertijd bevinden we ons 
in een digitale bubbel. Deze 
combinatie zorgt voor stijltrend 
Romance 3.0. We omringen 
ons met mensen en meningen 

die gelijk zijn aan de onze, 
waardoor ons wereldbeeld 
lijkt uitvergroot. Alles is extra 
krachtig, zo ook materialen. 
Die zijn superluxe, met volle 
en weelderige vormen en rijke, 
intense kleuren. Decadentie!
In het interieur combineren we 
warme kleuren met dessins. 
Alles lijkt bewerkt te zijn en 
geïnspireerd op het florale. Ar-
rangementen lijken op te gaan 
in de achtergrond, zo vecht het 
dessin van het behang om de 
aandacht met een plant. 
In de tuin zien we een luxe 
buitenruimte met willekeurige, 
volbloeiende borders, glooi-
ende vormen en zachte, com-
fortabele of rijk gedecoreerde 
meubelen. Voor bestrating 
gebruiken we luxe materialen 
zoals marmer. De vormen zijn 
vol en krachtig alsof alles een 
beetje is opgeblazen. Goud en 
koper spelen nog steeds een 
belangrijke rol. 

Krachtige vormen, 
veel paars 
De gebruikte vormen zijn 
krachtig, groots en meesle-
pend, extra bol en decoratief. 
Binnen zien we romantische 
details in de vormen, in de tuin 
krijgen vormen vooral een vol, 
rond volume. 
De gebruikte kleuren zijn di-
vers en rijk, zowel pasteltinten 
als intensieve donkere tinten. 
Paars maakt een comeback 
in het interieur. In de tuin 
bepalen bloeiende borders de 
kleuren. 
Luxe materialen, zoals fluweel 
en marmer hebben een hoofd-
rol naast hout, glas, koper, 
keramiek en leer. De materia-
len hebben een hoge kwaliteit, 
en hebben soms nog een extra 
bewerking ondergaan zoals 
borduren, printen, prägen of 
verven. 
Dierenhuiden worden als inspi-
ratiebron gebruikt. De dessins 
worden vaak laag over laag 
toegepast, zoals een weefstruc-
tuur met een bloemenprint. 
Losse (bloem)applicaties wor-
den over bestaande dessins ge-
plaatst. Ook bij hardware in de 
tuin zien we extra decoratie.
Eén ding is zeker: saai op 
groengebied wordt het bij 
de trendvolgers in 2018 
zeker niet! 

Gezond wonen met 
hortensia

Onderzoekers van Fytagoras 
Plant Science uit Leiden tonen 
aan dat de kamerhortensia 
een gezond binnenklimaat 
bevordert. Door de sterk 
vochtregulerende werking 
draagt de hortensia bij aan een 
goede luchtvochtigheid in huis. 
Klachten als droge huid, hoofd-
pijn en droge ogen nemen af 
en je voelt je prettiger met deze 
kamerplant in het interieur.
Uit het onderzoek van Fytago-
ras blijkt dat er geen andere 
kamerplant is die zo goed 
verdampt en daarmee zo’n 
positieve bijdrage levert aan de 
luchtvochtigheid in huis. Bere-
kend is dat 9 kamerhortensia’s 
in 4 uur een slechte luchtvoch-
tigheid van 30% verhogen naar 
een gezond niveau (40%). Pro-
fessor dr. Bert van Duijn: “Voor 
een gezond binnenklimaat is 
een hogere luchtvochtigheid 
aan te bevelen. Ten minste 2 
kamerhortensia’s per woon-
ruimte helpen daarbij maar hoe 
meer hortensia’s hoe beter de 
relatieve luchtvochtigheid.”
Een gezond binnenklimaat 
heeft een relatieve luchtvoch-
tigheid tussen de 40 en 60%. In 
de gure en koude maanden ligt 
deze waarde vaak veel lager. 
Het goed ventileren van de 
woning is dan niet voldoende, 
want buiten is er meestal ook 
sprake van droge lucht. Hoofd-
pijn, droge ogen, een droge 
huid en lusteloosheid zijn daar-
bij veel voorkomende klachten. 
Een goede luchtvochtigheid 
helpt gezondheidsklachten te 
voorkomen en resulteert tevens 
in meer energie en een pret-
tigere woonomgeving.

Alles voor de eigen 
groenteteelt

Nature®, een merk van Outside 
Living Industries, staat voor 
een assortiment praktische 
en praktijkgerichte producten 
voor de tuin. Het omvat meer 
dan 900 artikelen die het com-
plete spectrum bestrijken van 
het zaaien en planten, decore-
ren, aanleggen, beschermen 
(zomer en winter) en het on-
derhouden, inclusief de juiste 
accessoires. Nieuw daarbij is 
het programma Garden chic 
2018: succesvol je eigen groen-
tejuweeltjes kweken. Tuinmerk 
Nature® heeft de hulpmidde-
len om succesvol groenten en 
fruit te kweken. Dat zijn niet al-
leen de juiste producten, maar 
ook 5 tools om snel, slim en 
stijlvol te kweken. En of dat nu 
vanuit de keuken, het balkon of 
de tuin gebeurt, een paar zaken 
zijn bepalend voor het succes. 
Zorg voor voldoende licht, een 
gezonde bodem en de juiste 
temperatuur, luidt het devies. 
Met deze basisregels, de onder-
staande tools én een positieve 
instelling eet de tuinhobbyist 
dit voorjaar gegarandeerd een 
maaltijdsalade uit eigen tuin. 
  
1. Snelle (kweek)bak 
Deze kweekbak is gebaseerd 
op het principe van hydrocul-
tuur. Hierbij wordt in plaats 
van grond, steekschuim 
gebruikt. Het belangrijkste 

TUINASSORTIMENT
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voordeel is dat zaden hierdoor 
sneller ontkiemen; dankzij 
het schuim worden wortels 
beschermd tegen licht, krijgen 
ze een regelmatige toevoer van 
zuurstof en is er optimale 
bewatering. Zaaien, water 
geven en laten groeien dus! 
De Nature®kweekbakken 
inclusief groeimedium zijn in 
diverse formaten verkrijgbaar 
vanaf € 10,55. 
 
2. Slimme kweekfolies 
Kweekfolie maakt kweken een-
voudiger en effectiever, niet al-
leen verhoogt het de opbrengst 
maar het zorgt er ook voor dat 
hongerige insecten op afstand 
blijven. Nature® ontwikkelde 
een nieuwe serie kant-en-klare 
kweekfolies met voorgeperfo-
reerde gaten. Zo is er een rood 
folie dat het rode spectrum van 
het licht weerkaatst, waar aard-
beien en tomaten erg gevoelig 
voor zijn. De zilverkleurige 
folies zorgen juist voor een 
weerkaatsing op de onderkant 
van de bladeren én hebben een 
afstotende werking op verve-
lende luizen, vlooien en vliegen. 
Deze folie is erg geschikt voor 

onder andere komkommer, ui 
en kool. De voorgeperforeerde 
rode en zilveren folies zijn in 
diverse formaten verkrijgbaar 
vanaf € 4,39. 

3. Kunstige kweekkappen 
Het ziet er artistiek uit, een 
krop sla onder een kunststof 
glazen bol, maar dat is natuur-
lijk een bijkomstig voordeel. 
Deze transparante kweekkap-
pen met ventilatieopening 
beschermen zaaiingen tegen 
kou, onweer en insecten. Een 
set bestaat uit drie kweekkap-
pen en wordt geleverd met 
grondpennen om de kappen 
in de grond te ankeren. Een 
set Nature® kweekkappen is 
verkrijgbaar vanaf € 7,49. 

4. Handige 2-in-1 tuinkruk 
Even hier wat steken, daar wat 
harken en voor je het weet ligt 
de helft van je gereedschap 
door de hele tuin. Deze han-
dige 2-in-1 kruk van Nature® 

zorgt dat je in ergonomische 
houding tuiniert én dat al je 
tools met je mee verhuizen. 
Verkoopadviesprijs € 19,95. 
  
5. Stijlvolle steek- en 
hangetiketten 
Etiketten zijn in principe be-
doeld om te tonen wat je waar 
geplant hebt, maar ze zijn ook 
handig om te noteren wanneer 
iets geplant is. Door de leiste-

nen steek- en hangetiketten van 
Nature® te gebruiken creëer je 
een natuurlijk maar stijlvol ef-
fect. Verkoopadviesprijs set van 
5 leistenen steeketiketten 

€ 4,99, set van 3 leistenen han-
getiketten € 7,49. 
 
Info: www.outsideliving.com 

Veilig werken verdient de hoog-
ste prioriteit. Naast alertheid 
en de juiste arbeidstechniek 
is ook de persoonlijke veilig-
heidsuitrusting van essentieel 
belang. Vooral het hoofd is erg 
kwetsbaar en verdient daarom 
een goede bescherming. 
Daarom heeft STIHL de nieuwe 
FUNCTION Basic helmset ont-
wikkeld. Die onderscheidt zich 
door het lage gewicht, de grote 
stevigheid en een aantrekkelijke 
instapprijs.

De STIHL FUNCTION Basic 
hoofdbeschermingscombinatie 
bestaat uit drie veiligheidsele-
menten: helm, gehoorbescher-
ming en gelaatsbescherming. 
Elk element voldoet aan de actu-
ele normen: EN 397 (helm), EN 
352 (gehoorbescherming) en 
EN 1731 (gelaatsbescherming). 
Bovendien valt deze helmset 
op door zijn lage gewicht en 
grote stevigheid. De lengte van 
de hoofdband kan eenvoudig 
met een Pin-Lock-slot van 52 

tot 66 cm aangepast worden. 
Ventilatieopeningen zorgen er 
bovendien voor dat het hoofd 
koel blijft, zelfs bij zwaar werk. 
De aantrekkelijke instapprijs 
maakt deze helmset bijzonder 
interessant voor gelegenheids-
gebruikers, semiprofessionele 
gebruikers en prijsbewuste 
professionele bosbouwers. 
Vrijblijvende adviesprijs incl. 
BTW € 39,00.

Info: www.stihl.nl

Bescherming een hoofdzaak

De handige 2-in-1 kruk van Nature®

TUINASSORTIMENT
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“Onze merknaam is bij 
particulieren buiten onze regio 
wat minder bekend, maar 
het door ons gefabriceerde 
ontweringswater is in de hele 
branche een toonaangevend 
product. Vrijwel iedereen 
gebruikt het op verweerde 
houtsoorten, zoals teak, 
merbau, meranti, Amerikaans 
grenen, red cedar, eiken, 
wengé of iroko, ” horen wij 
van Paul de Vos in de fabriek 
aan de Haagse Saturnusstraat. 
Hij vervolgt. Houtsoorten die 
bijvoorbeeld vaak worden 
toegepast voor kozijnen, 
winkelpuien, betimmeringen 
en tuinmeubilair “Als die 
opnieuw moeten worden 
afgewerkt met vernis of een 
transparant systeem, gebruikt 
men ons ontweringswater 
als voorbehandeling voor 
het verwijderen van het 
vergrijsde hout. Die vergrijzing 
is ontstaan door de inwerking 

van zonlicht. Ook vlekken of 
verkleuringen ontstaan door 
cement- of zeepresten kunnen 
worden verwijderd met 
ontweringswater.”

Roots zijn er nog

“Mijn overgrootvader Hendrik 
begon in 1905 binnen de 
drogisterij van zijn vrouw in 
Scheveningen met de verkoop 
van verfproducten. Destijds 
waren er nog geen kant-en- 
klare verfsystemen. Schilders 
maakten hun eigen verf en 
Hendrik maakte en verkocht 
de producten daarvoor. Denk 
aan lijnolie, verdunning en 
pastaverven. Met de laatste 
brachten schilders hun verven 
op kleur. Langzamerhand ging 
hij steeds meer zelf fabriceren 
en ontstond de verffabriek. In 
1957 verhuisde onze fabriek naar 
de Haagse Binckhorst. Eigenlijk 
vanwege milieuredenen. Men 

vond het destijds ongewenst 
dat er een chemische fabriek 
in de woonomgeving stond. In 
ons oude pand is ook nu nog 
steeds een verkooppunt van 
onze producten; ook het erf 
waar de productie plaatsvond 
is er nog, maar dat is niet meer 
in gebruik als fabriek. Saillant 
detail: in onze omgeving 
worden inmiddels steeds meer 
kantoorgebouwen omgebouwd 
tot appartementen. Mensen 
willen tegenwoordig weer graag 
in een omgeving wonen waar 
ook bedrijfsactiviteiten zijn. 
In zekere zin is onze fabriek 
dus een pré voor hen. Wij 
zijn dan ook niet bang dat wij 
hier uiteindelijk weer moeten 
vertrekken. Hendrik’s fabriek 
werd overgenomen door zijn 
twee zoons en de zoons daarvan 
namen het weer van hen over. 
Tegenwoordig vormen mijn zus 
Annemarie, mijn nicht Irene en 
ik de vierde generatie De Vos. Ik 
ben in lijn de derde Paul.”

Water of olie? 

De Vos legt de verfhistorie en de 
regels omtrent de samenstelling 
van verven en lakken nog 
maar eens uit: “Verf heeft in 
de afgelopen decennia enorme 
ontwikkelingen doorgemaakt. 
Verf bestaat nog altijd uit 
bindmiddel, vulmiddel en 
pigment, maar de samenstelling 
daarvan is ingrijpend gewijzigd. 
Vroeger waren alle verven op 
basis van aardolie en hadden 
ze organische oplosmiddelen 
om ze te kunnen verkwasten 

en voor een goede vloeiing 
te zorgen. Die oplosmiddelen 
kunnen schadelijk zijn voor 
de gezondheid van schilders. 
Om deze zogenaamde 
schildersziekte te voorkomen 
is er dus naarstig gezocht 
naar alternatieven, zodat 
beroepsschilders in 
binnentoepassing niet meer 
in aanraking komen met deze 
schadelijke oplosmiddelen. Voor 
particulieren is het gebruik 
van oplosmiddelhoudende 
verf binnen nog toegestaan, 
maar ook die willen geen 
oplosmiddelen inademen. 
Daarom is er al een aantal jaren 
watergedragen verf op de markt. 
Inmiddels maken die 70% van 
onze omzet uit, maar dat is 
een beetje vertekend beeld 
omdat daaronder ook de grote 
hoeveelheden muurverven 
vallen.”

Beide even goed

Watergedragen verf is 
heel anders van karakter 
dan traditionele verf. Het 
melkkleurige bindmiddel is dun 
vloeibaar en is zonder verdere 
bewerking onbruikbaar. Als 
je het ergens opsmeert, is het 
gewoon een plasje water. Met 
een beetje pech heb je dan 
ook nog schuimvorming. Het 
bindmiddel van olieverf heeft 
van zichzelf al verfachtige 
eigenschappen.” Het verschil 
is meteen duidelijk als De Vos 
twee flesjes met bindmiddel 
toont. “In het begin was het 
werken met watergedragen 

VERVEN EN LAKKEN

Ambachtelijke Verffabriek De Vos: 

Focus op duurzaamheid 
en kwaliteit

Als je iemand om merknamen voor verf vraagt, zal die 
heel vaak de bekende grote fabrikanten noemen of 
private labels van bouwmarkten. Allemaal prima 
verven, maar kwalitatief kan het altijd beter. Sinds 
1905 brengt Verffabriek De Vos in Den Haag verven 
op de markt die in het professionele circuit een grote 
naam hebben, maar ook in met name West-
Nederland steeds vaker gekocht worden door 
particulieren. Paul de Vos over het bedrijf dat door 
zijn overgrootvader werd opgericht.

Paul en Annemarie De Vos met Glazol WSF grondlak en ontweringswater.



JANUARI 2018 -  DHZ MARKT  21  

verf problematisch maar in 
de loop der jaren hebben wij 
de eigenschappen zodanig 
kunnen veranderen dat er niet 
of nauwelijks verschil tussen 
beide verfsoorten is. Zo is de 
open tijd inmiddels zodanig dat 
je met gemak een deur kunt 
schilderen zonder zichtbare 
overlapping, zeker als je een 
roller gebruikt. Ook de kwasten 
hebben een ontwikkeling 
doorgemaakt. Inmiddels zijn er 
kunstvezelkwasten waarmee 
beide types verf uitstekend 

aangebracht kunnen worden. 
Ze zijn ook prima te reinigen, 
een belangrijk gegeven voor 
de consument, want die 
kwasten zijn natuurlijk wel 
duurder dan de kwalitatief veel 
mindere weggooikwasten. 
Ook de pigmenten zijn 
inmiddels behoorlijk veranderd. 
Natuurlijke kleurstoffen zoals 
aardpigmenten worden nog 
volop gebruikt, maar het 
kleurenpalet is enorm uitgebreid 
met allerlei pigmenten met een 
chemische oorsprong. “

Kwaliteit als 
vertrekpunt

“Duurzaamheid is een zeer 
belangrijke eigenschap van 
verf. Zeker als je bedenkt dat 
een verflaag even dik is als een 
mensenhaar. Twee verflagen 
beschermen een houten kozijn 
vaak meer dan zeven jaar. Dus 
met heel weinig materiaal 
wordt een enorm resultaat 
bereikt. Het merendeel van 
de huidige verfproducten is 
op aardolie-basis. Maar dat 

gaat binnenkort veranderen. 
Er worden nu producten 
ontwikkeld waarbij een groot 
gedeelte van de grondstoffen 
niet meer uit aardolie wordt 
gemaakt maar uit herwinbare, 
plantaardige materialen. Dat 
draagt bij aan de vermindering 
van de CO2 uitstoot en moet 
ook voorkomen dat onze aarde 
versneld opwarmt. Uitgangspunt 
bij al deze ontwikkeling in 
de verfbranche is dat de 
kwaliteit en de duurzaamheid 
minimaal het zelfde zijn als bij 

Specials
Naast ontweringswater maakt De Vos Verf nog een aantal specialistische producten die 
zeer bekend zijn in de branche. Allereerst Glazol XTD hoogglanslak, een zeer duurzame 
hoogglanslak voor buiten. Dan Glazol WSF grondlak, een watergedragen grond- en voorlak 
voor binnen en buiten op hout. Daarnaast een breed assortiment Fluwex muurverven en een 
hoogwaardige serie Planol Plamuren.

Links de Planol Plamuren 
en boven een productoverzicht 
Remonta en Glazol verven.

Een medewerker bij het controleren van het mengproces.Het gebouw op het industrieterrein aan de Haagse Binkhorst.



22  JANUARI 2018 - DHZ MARKT

VERVEN EN LAKKEN

de huidige verven. Dat is een 
mooie uitdaging. Dat is nu net 
bij al onze verfontwikkeling 
de insteek. Voor al onze 
grondstoffen is kwaliteit het 
vertrekpunt. Wij kopen dus geen 
minder goede grondstoffen in 
om goedkoper uit te zijn. Wij 
kiezen bewust voor een groep 
vaste leveranciers waar de focus 
ligt op kwaliteit. Dat kan een 
verfproduct in eerste instantie 
wellicht iets duurder maken, 
maar het gaat wel langer mee; er 
is dus per saldo minder materiaal 
nodig. Duurzaam dus.”

Elke kleur leverbaar

“Het feit dat wij zelf verven 
fabriceren heeft voor 
onze klanten nog andere 
voordelen, vervolgt De Vos. 
“Heel veel verven hebben 
standaardkleuren die in een 
kleurenwaaier zijn verzameld. 
In de meeste verfwinkels, DHZ-
winkels en bouwmarkten kan 
verf gemengd worden, maar 
eigenlijk alleen zolang die 
kleur overeenkomt met een 
waaierkleur. Hier kunnen wij 
elke kleur maken, zodat die 
kleur exact bij de inrichting 
past. Je wilt niet weten wat wij 
afgelopen jaren hier hebben 
zien binnenslepen als voorbeeld 
om daarbij een bijpassende verf 
te maken. Denk bijvoorbeeld 
aan lampenkappen, stoelen en 
boeken. Wij analyseren de kleur 
en onze vaklieden mengen de 
gewenste verfkleur. Dat gaat 
vooral op het oog. Een tweede 
voordeel is dat wij hier een 
enorme vakkennis hebben 
en dat wij onze klanten ook 

heel goed kunnen voorlichten 
over de eigenschappen en de 
verwerking van onze (grond)
verven, lakken en vernissen. 
Daarvan wordt veel gebruik 
gemaakt. Niet alleen door 
professionals, maar ook steeds 
vaker door particulieren die ons 
ook weten te vinden. Overigens 
kunnen die ook in diverse 
winkels terecht, ook in Midden- 
en Noord-Nederland. Wij leveren 
ook via internet.” Op de vraag of 
dat dan poeders zijn die mensen 
dan thuis met water moeten 
aanlengen antwoordt De Vos: 
“Nee, dat zou een achteruitgang 
zijn. Dat soort poeders 
bestonden in de jaren ‘30, maar 
dat gaf veel gedoe. De Vos wil 
klanten ontzorgen, dus bieden 
wij onze klanten een goed kant-
en- klaar product aan.”

Info: www.devosverf.nl

Het melkkleurige 
bindmiddel van 
watergedragen verf 
(rechts) is dun 
vloeibaar en zonder 
verdere bewerking 
onbruikbaar. 
Links het bindmiddel 
op basis van olie.

Op het dak worden nieuw ontwikkelde producten aan een 
kleurechtheidstest onderworpen.

In het magazijn staat een relatief kleine voorraad verfproducten.

Kwaliteitscontrole vindt plaats in het eigen laboratorium. Daar vindt ook 
de productontwikkeling plaats.

Een batch Fluwex ED muurverf.
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Warmte-isolerende muurverf 
voor binnen

VERVEN EN LAKKEN

Nelf introduceert, dé warmte-
isolerende, matte muurverf voor 
binnen: Nelfamur Thermotop. 
De muurverf bevat microsco-
pisch kleine keramische lucht-
bolletjes, welke een isolerend 
effect hebben. 
De werking van Nelfamur Ther-
motop berust op een bekend 
natuurkundig principe: warme 
lucht stijgt op, koude lucht daalt. 
De warme lucht van de verwar-
ming stijgt op en stroomt langs 
het plafond en vervolgens weer 
langs de koude wanden naar 
beneden. Dit geeft een continue 
luchtstroom in de ruimte, maar 
zorgt ook voor een onbehaaglijk 
gevoel en vaak ook koude be-
nen. Koude muren stralen altijd 
uit, waardoor de muur koud 
aanvoelt en het onprettig is om 
met de bank of stoel tegen deze 
muur aan te zitten.

Door Nelfamur Thermotop toe 
te passen, blijven muren juist 
warmer, ook in koude en voch-
tige hoeken. Achter meubelen 
en op andere plaatsen met 
stilstaande lucht wordt daardoor 
condens- en schimmelvorming 
voorkomen. “Dit is, zeker voor 
mensen met een allergie of 
astma, een welkome verbete-
ring”, aldus Tessa Moen, Marke-
teer  bij Nelf Lakfabrieken BV.  
« Met de Nelfamur Thermotop is 
een aangenaam binnenklimaat 
verzekerd. Door de verbeterde 
warmteverdeling is een ruimte 
behaaglijker, en hoeft de kachel 
niet een graadje hoger, dit is 
weer gunstig voor de ener-
gierekening. De Thermotop 
past daarom uitstekend in een 
plan van aanpak om bestaande 
woningen energiezuiniger te 
maken.”

Al ruim 100 jaar is Nelf de 
meester in (muur)verven en 
lakken. Nelfamur Thermotop 
is verkrijgbaar in wit en lichte 
kleuren via het Color Impres-
sion kleurenmengsysteem in 
5 en 10 liter verpakkingen. De 
muurverf is leverbaar via de Nelf 
verkooppunten. 

Info:
Nelf Lakfabrieken BV, 
Postbus 26,
 9172 ZS Ferwert.
Tel. ( 0518) 418000.
www.nelf.nl

Perfect reinigbare muurverf 
Met trots heeft Drenth Verven 
een muurverf geïntroduceerd 
die uitstekend schoon te hou-
den is: Pastolex Super Reinig-
baar Mat. Deze breed 
inzetbare muurverf is 
een welkome aanvulling 
op het reeds beproefde 
Pastolex muurverven as-
sortiment. 
Of het nu keukens of 
kinderdagverblijven zijn, 
Pastolex Super Reinig-
baar Mat kan perfect op 
beton, gips, pleisterwerk 
of glasweefsel worden 
toegepast. Ook ruimten 
waar periodiek wordt 
gereinigd zoals in zieken-
huizen, zorginstellingen 
of scholen, kunnen per-
fect afgewerkt worden 
met de Pastolex Super 
Reinigbaar Mat. 
Vlekken van vuile 
handen, stiften of sterke 

kleurstoffen zoals ketchup trek-
ken niet in de verflaag en zijn 
daarom simpel te verwijderen. 
Waar vergelijkbare produc-

ten in de markt glansplekken 
veroorzaken na veelvuldig rei-
nigen, blijft de Pastolex Super 
Reinigbaar Mat, extra mat. Een 

apart schoonmaakmiddel is 
niet nodig, een zachte doek en 
water volstaat. De reinigbaar-
heid valt in schrobklasse 1, 

Conform DIN EN 13 300, 
en verder is de muurverf 
extra mat < 5 GU (85°).
Pastolex Super Reinig-
baar Mat is verkrijgbaar 
in wit en lichte kleuren 
via het Color Impression 
kleurenmengsysteem in 
5 en 10 liter verpakkin-
gen. Verkrijgbaar via de 
Drenth grossiers.

Info: DV Marrum BV,
Postbus 4,
9172 ZS Ferwert.
Tel. (0518) 418010.
www.nelfpaints.com

Trae Lyx in 5 l verpakking       
Trae Lyx Naturel en Naturel 
Extreme zijn nu in 5 liter ver-
pakking leverbaar. Dat werkt 
efficiënt wanneer grote op-
pervlakken behandeld moeten 

worden. Deze 2K lakken van 
projectkwaliteit  hebben een 
ultra matte uitstraling.

Info: Bichemie Coatings.
Tel. (0320) 285357.
E-mail: advies@bichemie.nl
www.bichemie.nl



24  JANUARI 2018 - DHZ MARKT

Bosch biedt met de GKF 12V-8 
Professional en de GHO 12V-20 
Professional voor de eerste 
keer een accukantenfrees en 
een accuschaafmachine in 
het 12 voltsegment aan. Beide 
machines zijn uitgerust met een 
krachtige EC-motor en werken 
op sterke Lithium-Ion-accu’s. 
Professionals kunnen momen-
teel kiezen uit zeven verschil-
lende 12-volt-accu’s: van 1,5 
tot 6,0 Ah. Het Flexible Power 
System van Bosch garandeert 
hierbij de compatibiliteit met 
alle bestaande elektrische ge-
reedschappen en laadapparaten 
van een voltklasse en biedt pro-
fessionals hierdoor planning- en 
kostenzekerheid. Onder het 
12 voltsysteem vallen op dit 
moment meer dan 30 machines, 
zoals multitools, decoupeer-, 
handcirkel- en reciprozagen 
evenals diverse accuschroeven-
draaiers.
De accukantenfrees en -schaaf-
machine zijn zodanig vormgege-
ven dat professionals die actief 
zijn op het gebied van houtbe-
werking en binnenafwerking 
- denk aan de keuken-, ramen-, 
trappen- of meubelbouw - er in 
elke positie comfortabel, gecon-
troleerd en flexibel mee kunnen 
werken. De machines zijn goed 
in balans, ergonomisch en zeer 
compact, wat door het 12 volt-
systeem en de toepassing van 
EC-technologie mogelijk wordt 
gemaakt. De EC-motor biedt 
bovendien een hoog vermogen 
en is onderhoudsvrij. 

GKF 12V-8 Professional 
eerste op 12V 
De accukantenfrees GKF 12V-8 
Professional onderscheidt zich 
doordat deze comfortabel te 
hanteren is bij de bewerking 
van kanten en lijsten. De 
handgreep is zeer smal en ergo-
nomisch gevormd, zodat de ac-
cukantenfrees comfortabel met 
één hand kan worden geleid om 
bolronde of holronde profielen 
en afkantingen te frezen. De 
machine is met een gewicht van 
1,1 kg erg licht en biedt door 
zijn geometrie een optimale 
balans: het machinezwaarte-
punt is door de plaatsing van de 
frees aan de achterzijde van het 

gereedschap naar het werkstuk 
toe verplaatst. De voetplaat is 
zodanig vormgegeven dat deze 
een zo groot mogelijk contact 
met het werkstuk heeft. Deze 
combinatie zorgt voor hanteren 
zonder kantelen. Ook de hoog-
teverstelling van de GKF 12V-8 
Professional is uiterst comfor-
tabel: de voetplaat kan dankzij 
snelverstelling eenvoudig met 
een druk op de knop worden 
afgesteld. De fijninstelling 
gebeurt via een duimwiel: een 
volledige omwenteling komt 
overeen met één mm hoogte − 
de gewenste instelling kan met 
een stift-tap worden vastgezet. 
Ook het wisselen van accessoi-
res is met enkele handelingen 
gebeurd. 

GHO 12V-20 Professional 
enige op 12V 
De accuschaafmachine GHO 
12V-20 Professional is wat 
betreft gewicht en formaat 
vergelijkbaar met een klassieke 
handschaaf en professionals 
kunnen deze daarom hante-
ren zoals ze gewend zijn. Zijn 
ergonomische handgreep en 
de goede balans zorgen ervoor 
dat deze comfortabel met één 
hand kan worden geleid. De 
optimale schaafbreedte van 
de accuschaafmachine bij 
een schaafdiepte van één mm 
ligt bij 40 mm, de maximale 
schaafbreedte bedraagt 56 mm. 
De diepteverstelling gebeurt in 
20 stappen tot maximaal twee 
mm. Bij de bijzondere machine-
eigenschappen horen daarnaast 
de robuuste aluminium behui-

zing van de schaafas evenals de 
optionele stofafzuiging – met 
een stofzak of via een stofaf-
zuiging die met een adapter 
aan een stofzuiger kan worden 
aangesloten. De accuschaaf-
machine biedt bovendien een 
geïntegreerde houder voor een 
extra mes evenals een nulspan-
ningsbeveiliging. 

L-BOXX-systeem met meer 
bedieningsgemak en vol-
ledig compatible

Beide machines worden in de 
nieuwe L-BOXX 136 geleverd. 
Deze biedt de vakman een 
gemakkelijke hantering bij het 
transporteren en opbergen. 
Door het geoptimaliseerde klik-
systeem kunnen de L-BOXXen 
nu in gestapelde toestand 
geopend en snel met maar één 
hand verbonden en losgemaakt 
worden. De nieuwe modellen L-
BOXX 102, 136, 238 en 374 zijn 
bovendien lichter dan hun voor-

gangers, maar zijn toch net zo 
robuust en bieden meer opberg-
ruimte. Ze zijn compatibel met 
bestaande L-BOXX-varianten en 
het voertuiginterieursysteem 
van Sortimo. 
De accukantenfrees GKF 12V-8 
Professional en de accuschaaf-
machine GHO 12V-20 Profes-
sional zijn vanaf nu verkrijgbaar. 
Het uitgebreide Bosch acces-
soire programma biedt voor 
de GKF 12V-8 Professional 
verschillende freeskoppen met 
gangbare diameters van zes en 
acht mm evenals met ¼ inch 
voor de bewerking van ron-
dingen, afkantingen en lijsten. 
Passende schaafmessen voor de 
GHO 12V-20 Professional zijn 
eveneens verkrijgbaar in het 
Bosch accessoire programma. 

Info: 
www.bosch-professional.nl

Bosch primeur in 12 V: 
accukantenfrees en accuschaafmachine  

ELEKTRISCH EN HANDGEREEDSCHAP
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Atlas Copco steeksleutels met beschermhulzen
Onder de naam Rotaction (van 
‘rotation’ en ‘protection’) biedt 
Atlas Copco Tools sinds kort 
steeksleutels met bescherm-
hulzen aan. Daarmee gaat de 
aanbieder in op de toenemende 
behoefte aan componenten 
voor meer veiligheid op het 
werk, want de hulzen draaien 
tijdens het vastschroeven niet 
mee. Bovendien beschermt het 
nieuwe accessoire de te mon-
teren onderdelen: Het risico 
op krassen en afdrukken op 
gelakte of kwetsbare opper-
vlakken daalt duidelijk.
Rotaction is de combinatie 
van een vrij draaiende huls 
met een nieuw ontwikkelde 
beschermafdekking voor de 
verbinding van gereedschap en 
steeksleutel of verlengstuk en 
steeksleutel. De serie blinkt uit 
door geringe wrijving en een 
hoge slijtvastheid. 

Tot de productlijn behoren 
steeksleutels met vierkant- en 
zeskantkop, met een surface-
drive-find-trap en bits, klingen 
en snelwisseladapters met vrij 
draaiende beschermhulzen. 
Het standaardprogramma 
omvat verder de volgende 
onderdelen:
.  verlengstukken met draai-
ende beschermhulzen;
.  beschermafdekkingen voor 
het afdekken van de afstand 
tussen verlengstuk en steek-
sleutel;
.  edelstalen gereedschapafdek-
kingen voor haakse moeraan-
zetters, om de vrije ruimte 
tussen haakse kop en een 
steeksleutel of een verlengstuk 
af te dekken.
Speciale individuele oplossin-
gen zijn mogelijk.

Info:
Atlas Copco Tools Nederland,
Merwedeweg 7,
3336 LG Zwijndrecht.
Tel. 0800-0221767.
E-mail: tools.nl@
nl.atlascopco.com
www.atlascopco.nl

ELEKTRISCH EN HANDGEREEDSCHAP

Met de nieuwe MAFELL inval-
zaag MT 55 18M bl levert het 
merk de zaag-primus nu ook 
met accu. De MAFELL inval-
zaag MT 55 cc stelde reeds 
in de disciplines precisie, 
prestatie en comfort de norm 
in het marktsegment. Uniek 
zijn nog steeds het opklapbare 
zaagbladhuis en de groef voor 
de bevestiging van rails van 
verschillend fabricaat. De met 
de nieuwste generatie 18 Volt 
accu’s werkende invalzaag MT 
55 18M bl maakt montagewerk 
onafhankelijk van de stroom-
voorziening mogelijk. 
De borstelloze BLDC-motor 
en de nieuwe LiHD-accutech-
nologie met 99 Wattuur (Wh) 
zorgen voor een performance 
die tot nu toe alleen was 
voorbehouden aan netstroom-
gebonden machines. Daarmee 
is het ergonomisch, snel en 
vooral nauwkeurig zagen van 
hout- en composietmaterialen 
tot zaagdiepte van 57 mm 
mogelijk. Het comfortabele 
invalmechanisme verge-
makkelijkt het zagen op de 
geleiderail. Dankzij de gesloten 
beschermkap is zelfs bij het za-
gen van gipssandwichplaten en 

minerale materialen nagenoeg 
stofvrij werken mogelijk. 

Splintervrije zaagsnede
De voorritsfunctie maakt een 
splintervrije zaagsnede van ge-
coate en gelakte oppervlakken 
mogelijk – ook bij de geleiding 
langs een versleten rubberlip 
van de geleiderail. Naast de 
exacte zaagsnedegeleiding met 
de geleiderails onderscheidt 
de machine zich ook bij het 
zagen uit de vrije hand met de 
meelopende ritslijnwijzer. De 
correcte zaagdiepte wordt op 
de schaal weergegeven, los van 
het feit of er met of zonder rail 
wordt gewerkt. De handmatige 
fijninstelling maakt bovendien 
een extra instelling van de 
zaagdiepte tot tienden van mm 
mogelijk. Een positiewijzer 
ondersteunt bij het invallen 
het nauwkeurig werken met de 
invalzaag. 
Uniek is het wisselen van het 
zaagblad: daarvoor wordt een 
deksel op het gesloten zaag-
bladhuis eenvoudig naar opzij 
opengeklapt en met één hand-
greep het zaagblad gewisseld. 
Daarmee gaat het wisselen van 
zaagbladen duidelijk sneller 

dan bij andere invalzagen, 
bovendien wordt beschadi-
ging van de zaagtanden door 
contact met het zaagbladhuis 
vermeden. 
Het gesloten zaagbladhuis en 
een beschermschuif minima-
liseren de stofontwikkeling 
bij het zagen van gipsvezelpla-
ten. Een vergrendeling op de 
afzuigaansluiting garandeert 
bovendien dat de slang in de 
ingestelde positie blijft. 
MAFELL biedt de nieuwe accu-
variant in de transportkoffer 
T-MAX met twee accu-power-
tanks 18M 99 en het oplaadap-

paraat APS 18M aan en als MT 
55 18M bl PURE zonder accu-
powertanks en oplader. Als ac-
cessoires zijn het oplaadappa-
raat APS 18M, de snellader APS 
18M+ en de accu-powertanks 
18M 99 verkrijgbaar. De inval-
zaag MT 55 18M bl kan met alle 
18-Volt-accu’s van andere MA-
FELL elektrische gereedschap-
pen worden aangedreven. 

Info: www.mafell.nl

MAFELL 18V invalzaag snel en ergonomisch
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STANLEY FATMAX heeft twee 
nieuwe, krachtige draad-
loze schuurmachines aan 
het elektrische assortiment 
toegevoegd. Deze zijn volledig 
compatibel met het STANLEY® 
FATMAX® 18V accusysteem. 
Hiermee kunnen vakmensen 
of ervaren doe-het-zelvers een 
zeer professionele afwerking 
afleveren, hoe moeilijk het 
materiaal, het oppervlak of de 
toepassing ook is. 
De detailschuurmachine 
(FMCW210) en de excentrische 
schuurmachine (FMCW220) 
zijn ontworpen om snel en 
efficiënt verf, lak of roest te 

verwijderen. Ze bieden ook 
een perfecte afwerking bij 
gespecialiseerde houtbewer-
kingsprojecten. De vrijheid van 
draadloos gereedschap wordt 
hier gecombineerd met een 
langere bedrijfsduur. Zo kun-
nen de meest veeleisende of 
tijdsintensieve schuurklussen 
eenvoudig worden aangepakt. 
Met een snelheid van 12.000 
schuurbewegingen per minuut 
levert elke schuurmachine 
uitmuntende prestaties voor 
allerlei toepassingen. De lage 
trillingsniveaus, die toonaan-
gevend zijn in deze klasse, 
zorgen voor een maximaal 

comfort en veiligheid, zelfs bij 
langdurig of repetitief gebruik. 
De handgreep met meerdere 
vasthoudmogelijkheden en een 
antisliplaag is ergonomisch ont-
worpen voor zowel horizontaal 
als verticaal gebruik en biedt 
uitzonderlijk veel controle. 
De veelzijdige, krachtige STAN-
LEY FATMAX detailschuur-
machine met vervangbare 
schuurtip heeft ook een handi-
ge variabele snelheidsinstelling 
voor optimale afwerking bij 
het schuren van verschillende 
type materialen. 
De STANLEY FATMAX ex-
centrische schuurmachine is 
compact en licht, maar opval-
lend krachtig. Het lage profiel 
en het gebalanceerd design 
zorgen voor optimale stabiliteit 
en volledige controle. Boven-
dien is de gebruiksvriendelijke 
tuimelschakelaar stofdicht voor 
extra bescherming, duurzaam-
heid en een langere levensduur 
van de machine. 
Elk model heeft een nieuw 
ontworpen, efficiënte stofaf-
zuiging met een ingebouwde 
aansluiting. Deze is compatibel 
met verschillende maten van 
stofzuigers. De nieuwe fijn-
mazige stofzak zorgt voor een 
betere luchtstroom. Dit zorgt 
ervoor dat het stof weggezogen 
en opgevangen wordt voor 
een veiligere, comfortabelere 
gebruikservaring, met een 
schoner werkoppervlak. 
Het gereedschap van STANLEY 
FATMAX is ontworpen om 

gebruikers te helpen excel-
leren met superieure presta-
ties, ongeacht de toepassing, 
en dat voor een uitstekende 
prijs. Voor timmermannen, 
schrijnwerkers, bouwvakkers, 
ramenplaatsers en soortgelijke 
beroepen bieden deze twee 
nieuwe FATMAX 18V schuur-
machines het beste van alle 
werelden met een combinatie 
van gecontroleerde elektrische 
en draadloze flexibiliteit die 
aan de strenge veiligheidsnor-
men voldoet, toonaangevend 
is in zijn klasse, weinig trilt en 
efficiënt stof verwerkt. 

Info:
Stanley Black & Decker 
Benelux,
Mechelen (B),
www.sbdinc.com
http://bit.ly/2iTC3u8 
http://bit.ly/2AvLawn 

18V schuurmachines STANLEY® FATMAX®

Snelle AEG draadloze gipsplaatschroevendraaiers met gebruikersgemak
AEG Powertools introduceert 
haar nieuwe generatie gips-
plaatschroevendraaiers: uit-
stekende prestaties, duurzaam 
en met een ongeëvenaarde 
gebruiksduur voor iedere pro-
fessional. De combinatie van 
ongekende snelheid met een er-
gonomisch design zorgt ervoor 
dat men meer kan schroeven, 
over meer applicaties, met 
meer gebruiksgemak. 

Twee apparaten
Met een gewicht van slechts  
één kg en omvang van 254 mm 
is de BTS12C 12 Volt gipsplaat-
schroeven-draaier ideaal voor 

het schroeven op lastige plaat-
sen zoals o.a. plafonds. 
Het tweede nieuwe model de 
BTS18BL, beschikt over een 
krachtige koolborstelloze 18 
Volt motor en is slechts 266 
mm lang. Met een maximaal 
koppel van 5 Nm is deze 
machine geschikt voor iedere 
schroefklus. 
Met beide machines zijn nauw-
keurige prestaties mogelijk 
door middel van het instelbare 
neusstuk. Daarnaast kunnen 
beide machines worden voor-
zien van een schroefhulpstuk 
voor een automatische schroef-
aanvoer van 25 tot 55 mm.

Info: Wiltec BV.
Tel. (0413) 244444.
Fax (0413 ) 244499.
E-mail: aeg@wiltec.nl 
www.wiltec.nl/aegpowertools
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Krachtige accu-cirkelzaag van Metabo 
De KS 18 LTX 57 overtuigt 
met zijn compacte vorm en 
eenvoudige bediening. Nog een 
voordeel: de nieuwe accu-cir-
kelzaag past zonder adapter op 
bijna alle gangbare geleiderails.
Met het model KS 18 LTX 57 
luidt Metabo de start van een 
nieuwe generatie snoerloze en 
krachtige cirkelzagen in. De 
accu-cirkelzaag is met een zaag-
diepte van 57 mm een veelzij-
dig machine voor dakdekkers, 
houtconstructeurs en droog-
bouwers en voor iedereen die 
zonder lastige snoeren mobiel 
wil zagen. Of het nu gaat om 
het zagen van constructiehout, 
panelen van drie lagen of 
spaanplaten: met 4.600 toeren 
per minuut zaagt de accu-
machine vlot alle materialen – 
met lang uithoudingsvermogen 
dankzij de LiHD accu-packs 
van Metabo met een capaciteit 
van max. 7.0 Ah. De KS 18 LTX 
57 is standaard met bijna alle 
geleiderailsystemen te gebrui-
ken, rechte zaagsnedes zijn zo 
zonder problemen mogelijk. 
Handzaam en eenvoudig 

te bedienen
Naast de hoge doorvoerkracht 
en de veelzijdige gebruiksmo-
gelijkheden scoort de nieuwe 
accu-cirkelzaag ook met zijn 
comfortabele bediening: het 
zaagblad kan gemakkelijk ver-
vangen worden; de zaaghoek 
van max. 50° stellen vakman-
nen in aan de hand van een 
nauwkeurige schaal. Slimme 
details als een vergrendelpunt 
bij 45° en een duimopleg voor 
het tegenhouden, overtuigen 
bij veeleisende werkzaamhe-
den zoals precieze verstek-
zaagsneden. Door rubberen 
greepelementen ligt de zaag 
veilig in de hand en glijdt hij 
niet weg. 
De producent uit Nürtingen 
heeft speciaal voor accu-ma-
chines zaagbladen voor hogere 
zaagsnelheden in zijn assorti-
ment. Daarmee maken vaklie-
den bijzonder efficiënt gebruik 
van de accu-capaciteit en creë-
ren ze met één accu-lading nog 
meer zaagsneden. Diverse Me-
tabo alleszuigers kunnen recht-
streeks op de KS 18 LTX 57 

worden aangesloten; voor alle 
stofklassen en eisen is er zo de 
passende afzuigoplossing – dat 
beschermt de gezondheid van 
de gebruiker en houdt de werk-
plek schoon. De nieuwe accu-
cirkelzaag is o.a. verkrijgbaar 
in de stevige Metaloc-koffer, 
waarin machine en uitrusting 
veilig en ruimtebesparend zijn 
opgeborgen. De KS 18 LTX 57 
maakt deel uit van het Metabo 
Pick+Mix-systeem, waarmee 
professionals afzonderlijk en 
flexibel meer dan 80 verschil-
lende Metabo machines van 
de 18 Volt-klasse alsmede 
accu-packs en laders kunnen 

combineren.
Ook voor het zagen van 
constructiehout of panelen 
met drie lagen is de krachtige 
accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57 
optimaal; de machine is voor 
de meest uiteenlopende toepas-
singen ontworpen.

Info: Metabo Nederland BV,
Keulschevaart 8,
3621 MX Breukelen.
Tel. (0346) 259060.
www.metabo.nl
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Nieuwe satineermachine Metabo
 Metabo optimaliseert zijn 
Inox-assortiment met de nieuwe 
satineermachine SE 17-200 
RT. Deze is uitgerust met een 
krachtige 1.700 Watt Marathon-
motor en is met een koppel van 
17 Nm uitstekend geschikt voor 
het gebruik van grote acces-
soires zoals walsen, borstels en 
polijstringen met een diameter 
van max. 200 mm. Zo kan men 
zeer snel werken, bijvoorbeeld 
bij het structureren of hoog-
glanspolijsten van RVS-opper-
vlakken, bij het opschuren van 
lasnaden of bij het afslijpen en 
reinigen van houten opper-
vlakken. Het variabele toeren-
talbereik van 800 tot 3.000 t/
min zorgt voor brede toepas-
singsmogelijkheden van de 
machine en kan afhankelijk van 
materiaal en toepassing traploos 
worden ingesteld. Dankzij 
de Metabo VTC-elektronica 
blijft het toerental ook onder 
belasting constant, wat vooral 
in de lagere toerentalbereiken 
tot constante werksnelheid, 
gelijkmatige werkvoortgang en 

betere werkresultaten leidt.

Gereedschaploos 
verstelbaar
Door het speciale rattail-design 
heeft de nieuwe satineerma-
chine een bijzonder smalle en 
ergonomisch goed gepositio-
neerde greep. Door middel van 
het stelwiel op de greep kan het 
toerental comfortabel met de 
duimen worden afgesteld. Als 
enige satineermachine op de 
markt heeft de SE 17-200 RT een 
in hoogte en hoek gereedscha-
ploos verstelbaar voorzetstuk 
met beschermkap en extra 
handgreep. Voor een optimale 
werkpositie kan de gebruiker 
het voorzetstuk zo snel en 
eenvoudig aan het aangebrachte 
toebehoren aanpassen. Een 
tweezijdige walsbevestiging 
reduceert trillingen tijdens het 
werken tot een minimum, zodat 
de machine verder rustiger in 
de hand ligt en het oppervlak 
zeer gelijkmatig wordt. 
Daarnaast is een stofbescher-
mingsfilter verkrijgbaar, die 

de motor van de satineerma-
chine tegen grove stofdeeltjes 
beschermt en de levensduur 
verlengt. 
Als enige producent biedt Me-
tabo het complete Inox-assorti-
ment ook snoerloos aan.
De SE 17-200 RT van Metabo 
heeft ook voldoende kracht 
voor de opname van grotere 

accessoires. De afneembare 
stofbeschermingsfilter op de 
greep (rechts) beschermt de 
motor tegen grove vuildeeltjes.

Info: Metabo Nederland BV,
Keulschevaart 8,
3621 MX Breukelen.
Tel. (0346) 259060.
www.metabo .nL
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Yale heeft een nieuwe serie 
Home View WiFi Camera’s 
ontwikkeld waarmee je op 
afstand, via je smartphone of 
tablet, zicht hebt op wat voor 
jou het allerbelangrijkste is. De 
digitale camera’s, waaronder 
de Yale Home View 301 en de 
Yale Home View 303 met draai-, 
zoom- en kantelfunctie, zijn 
verbonden via WiFi. Zo kun je 
met één druk op de knop jouw 
eigendommen controleren en 
beelden in HD 720p kwaliteit 
ontvangen op je smartphone. 
Wel zo’n veilig gevoel!
Beide camera’s beschikken 
over bewegingsdetectie die je, 
indien gewenst, waarschuwt bij 
bewegingen in huis. Daarnaast 
bieden de camera’s de mogelijk-
heid om een spreek-/luisterver-

binding tot stand te brengen 
via een ingebouwde microfoon 
en luidspreker, zodat je zelfs 
met iemand in je woonkamer 
kunt communiceren terwijl je 
van huis bent. De camera’s zijn 
ideaal voor iedereen die snel en 
gemakkelijk wil controleren of 
thuis alles in orde is. Ze kunnen 
ook worden gebruikt om een 
oogje in het zeil te houden bij 
andere situaties, zoals kinderen 
die even alleen thuis blijven of 
huisdieren.

Yale app
Met de app, die geschikt is voor 
Android- en iOS-besturingssys-
temen, is het mogelijk om over-
al en op elk gewenst moment 
live videobeelden van thuis te 
bekijken op je smartphone of 
tablet. Bij een eventuele inbraak 
zijn de beelden als bewijs aan 
de politie te overhandigen. Den-
nis de Vroe (Productmanager 
Smart Door Locks): “Bij Yale 
stellen we gemak en veilig-
heid centraal in onze Smart 
Living-serie; we ontwikkelen 
producten die het dagelijks 
leven gemakkelijker maken. 
Steeds meer mensen willen via 
een smartphone op afstand hun 
eigendommen bekijken en con-

troleren. Daarom ontwikkelden 
we de nieuwe Home View WiFi 
Camera-serie. De camera’s zijn 
eenvoudig te installeren en in 
enkele minuten gebruiksklaar, 
terwijl de hoogste beveiligings-
normen worden gewaarborgd.”

Info:
ASSA ABLOY Nederland BV,
Postbus 40,
4940 AA Raamsdonksveer.
Tel. 088 – 6394761.
Fax 088 – 6394675.
www.assaabloy.nl 

Yale Home View camera’s – thuis 
blijven terwijl je weg bent

Dyson selecteert het deur-
beslag voor zijn demo stores 
weloverwogen. In samenwer-
king met Aspex UK, dealer van 
Intersteel in Engeland, ging 
de bekende Britse producent 
onlangs bij de keuze van het 
deurbeslag voor zijn eerste 
demo store in Londen voor de 
speciaal door interieurarchitect 
Arjan Moors voor Intersteel 
ontworpen deurkruk ‘Sliced 
No. 1’. De Dyson demo shops 
in Los Angeles en Chicago, 
die op korte termijn op stapel 
staan, zullen ook voorzien wor-
den van dit deurbeslag. Voor 
Dyson is design met oog voor 
detail erg belangrijk, vandaar 
dat juist ook bij de selectie 
van het deurbeslag zorgvuldig 
werd stilgestaan.
“Moors is less”

Het deurbeslag, naar ontwerp 
van Arjan Moors, past met zijn 
unieke kleurencombinatie van 
geborsteld roestvast staal en 
mat zwart goed binnen het mo-
derne concept van de winkel. 
Door het gebruik van massief 
rvs heeft de deurkruk een 
lange levensduur. “Deurkruk 
No.1 is geïnspireerd op het 
Japans minimalisme en ken-
merkt zich door de kunst van 
het weglaten. ‘Less is Moors’ is 
mijn credo”, zo vertelt Arjan. 
Kenmerkend voor de Japanse 
werkwijze zijn ook de drie sne-
den die de deurkruk afmaken.

Nadruk op uitproberen en 
beleving

Dyson, bij het grote publiek 
met name bekend om zijn zak-

loze stofzuigers, wil met de hy-
permoderne demo stores laten 
zien dat het nog veel meer in 
zijn mars heeft. Bij elke noviteit 
geven grote videomuren uitleg 
over het hele proces achter 
het uiteindelijke product. 
“We vinden het belangrijk dat 
mensen onze technologie zien 
en de binnenkant ervan kun-
nen bestuderen en begrijpen”, 
legt Max Conze, CEO van 
Dyson, uit. In de winkel ligt de 
nadruk dan ook expliciet op 
het beleven en uitproberen van 
de producten. Twee verdiepin-
gen bieden gelegenheid om 
alle producten uitgebreid te 
testen. Denk bijvoorbeeld aan 
verschillende vloersoorten om 
stofzuigers op uit te proberen. 
Of een complete salon voor de 
haardrogers.

Intersteel deurbeslag ’Sliced No. 1’ eerste keus
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De Puck Keysafe is het eerste 
veilige sleutelkluisje met cij-
fercombinatie. Jaarlijks krijgen 
ongeveer 800 hulpbehoevende 
ouderen te maken met inbraak, 
omdat ze een onveilig sleutel-
kluisje zonder SKG-keurmerk 
monteerden. Dergelijke kluisjes 
hangen bij ongeveer 150.000 
Nederlanders, aangezien veel 
zorgaanbieders ze nog altijd 
voorschrijven. Met de Puck 
Keysafe zijn onveilige, inbraak-
gevoelige sleutelkluisjes nu 
voorgoed verleden tijd. Het is 
het eerste, betaalbare sleutel-
kluisje met cijfercombinatie 
met SKG**-keurmerk. Daarmee 
voldoet het aan de strenge eisen 
van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen.
De groep kwetsbare, veelal 
alleenwonende, ouderen groeit 
razendsnel. Wie thuiszorg of 
-verpleging krijgt, moet zelf 
zorgen dat de zorgmedewerker 
toegang heeft tot de woning. 
Een sleutelkluisje, met daarin de 
sleutel van de voordeur, is dan 
veelal de beste oplossing. Tot nu 
waren er echter geen betaalbare 
sleutelkluisjes met keurmerk 
op de markt. Een veilige, maar 

dure, oplossing is het vervan-
gen van het voordeurslot door 
een elektromechanisch slot, 
waardoor de zorgmedewerker 
de deur opent met een pasje, 
pincode of mobieltje. Ook al 
is dit een goede oplossing, de 
zorgontvanger draait wel zelf 
voor de hoge kosten op.

Niet binnen drie 
minuten open
Voor sleutelkluisjes betekent 
het hoogst haalbare SKG** keur-
merk dat het een inbreker, zelfs 
met een volle gereedschapskist, 
niet lukt om het kluisje binnen 
3 minuten te openen of van 
de muur los te maken. In de 
praktijk zijn 3 minuten veel te 
lang voor een inbreker, reden 
waarom hij er niet eens aan 
begint. Elk onderdeel van het 
kluisje is uitgebreid getoetst op 
zijn bijdrage aan de veiligheid: 
de gepantserde stalen kap en 
de robuuste bevestigingsmid-
delen. En bij een krachtige 
aanval op het kluisje blokkeert 
het mechanisme, waardoor het 
slot niet meer open te draaien 
is. Hierdoor is het kluisje veel te 
‘slim’ voor inbrekers.

Cijfers draaien weg
De cijfercombinatie van de 
Puck Keysafe is eenvoudig 
en snel in te stellen, waarbij 
men zelf kiest uit een van de 
10.000 cijfercombinaties. Het 
instellen van een andere code, 
bijvoorbeeld als er een nieuwe 
zorgmedewerker komt, is zeer 
eenvoudig. Omdat de cijfers 
na het openen van het kluisje 
automatisch terugdraaien naar 
de beginstand 0-0-0-0, blijft de 
kluis nooit ongewild open. Dit 
is een extra beveiliging waarin 
geen enkel ander slot met een 
cijfercombinatie voorziet. De 
Puck Keysafe valt bovendien 
automatisch in het slot zodra de 

kap wordt teruggeplaatst.
De Puck Keysafe is snel en ge-
makkelijk naast de voordeur te 
monteren. Ook zonder vakman. 
Als er niet in de muur mag wor-
den geboord, kan de Puck Key-
safe met een speciale, ook SKG-
gekeurde beugel tussen de deur 
en het kozijn worden bevestigd. 
Dit maakt het kluisje tevens 
ideaal voor tijdelijke plaatsing, 
omdat er geen zichtbare schade 
achterblijft. De Puck Keysafe 
kost € 199, - incl. BTW.

Info: Asfra/ Puck Keysafe,
Barneveld.
Tel. (0342) 405050.
www.puck-keysafe.nl 

Sleutelkluisje met cijfercombinatie

Naast een ruime keuze aan 
veiligheidsbeslag, voorzien van 
het hoogste SKG***-keurmerk, 
optimaliseert Intersteel nu met 
haar nieuwste deurcamera het 
gevoel van veiligheid in huis. 
Het assortiment is uitgebreid 
met een 2.1 versie die voorzien 
is van een bewegingssensor. 
Daarmee draagt deze deurca-
mera tevens bij aan het verkrij-
gen van het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (PKVW).

Gevoel van veiligheid
Met een digitale deurcamera 
kan de bewoner snel en een-
voudig zien wie er voor de 
deur staat. Het LCD scherm 
en een grote kijkhoek zorgen 
altijd voor goed en duidelijk 
beeld. Zo voelt men zich be-
schermd in de eigen woning. 
Kunnen zien wie er voor uw 
deur staat is bovendien een ver-
eiste voor het verkrijgen van 
het Politie Keurmerk Veilig Wo-
nen (PKVW). Ronald Taling, 

directeur van Intersteel: ”Wij 
willen graag dat mensen zich 
geborgen voelen in hun eigen 
huis. Nu onze deurcamera is 
uitgebreid met een bewegings-
sensor zijn we ervan overtuigd 
nog beter bij te dragen aan hun 
gevoel van veiligheid.”

Digitale deurcamera 2.1
De nieuwe digitale deurca-
mera 2.1 heeft een foto- en 
filmfunctie én een bewegings-
sensor. Met zijn 4,3 inch LCD 
scherm geeft hij altijd een goed 
scherp beeld. Wanneer iemand 
aanbelt of de bewegingssensor 
anderszins wordt geactiveerd, 
wordt daar automatisch een 
foto of film van gemaakt. De 
bestanden worden opgeslagen 
op de bijgeleverde geheugen-
kaart (micro SD card). De 
deurcamera is verkrijgbaar in 
vijf varianten en biedt daarmee 
voor ieder wat wils. Welke 
variant u ook kiest, een digitale 
deurcamera draagt altijd bij 

aan een veiliger gevoel in uw 
woning.
De camera is eenvoudig te 
installeren en geschikt voor 
deuren van 38 - 110 mm dik. 
Het formaat van de digitale 
deurcamera is 139 x 80 x 20 
mm (L x B x H). De deurca-
mera werkt op vier AA bat-
terijen die bij aankoop worden 
meegeleverd en heeft twee jaar 
garantie op de functionaliteit. 

De adviesprijs bedraagt  
e 139,00 incl. BTW.

Info: Intersteel, Rhenen.
Te;/ (0318) 477777.
www.intersteel.nl

Digitale deurcamera met bewegingssensor
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Hardbrass, importeur en produ-
cent van brievenbussen en post-
kast systemen heeft aan haar- al 
zeer uitgebreide – assortiment 
een stapelbare systeemkast toe-
gevoegd. Door de toenemende 
druk op de bouw is een korte 
montagetijd en levertijd meer 
en meer van belang.
Brick geeft daar het passende 
antwoord op. Een sterk geprijs-
de serie brievenbussen voor be-
drijf en appartement. Met Brick 
is het mogelijk vrij te combine-
ren in hoogte en breedte. Brick 

wordt standaard geleverd in 
zwart of antraciet, met een RVS 
AISI304 briefklep. De individu-
ele keuze is compleet te maken 
met een RAL-kleur naar keuze, 
RVS statieven en een dakje.
Brick is bij de betere vakhandel 
verkrijgbaar vanaf € 99,- 
inclusief BTW per stuk.

Info: Hardbrass BV, 
Anthonie Fokkerstraat 18,
3772 MR Barneveld, 
Tel.( 0342) 404884. 
www.hardbrass.nl

Stapelbare Hardbrass Brick

Rubson presenteert Aqua Block 
Spray, een waterafstotende 
spray die voor verschillende 
toepassingen kan worden 
gebruikt: Alles afdichten, 
repareren, beschermen en wa-
terdicht maken. Aqua Block is 
niet alleen een waterafstotende 
spray, maar een echte ‘alles-in-
één coating’ met een exclu-
sieve formule die door Henkel 
is gepatenteerd.

Psssssst... 
het is gerepareerd!
De Aqua Block-spray vormt 
een laagje waarmee scheu-
ren gedicht kunnen worden, 
materialen kunnen worden be-
schermd tegen corrosie, water 
en vorst en waarmee  bepaalde 
beschadigde oppervlakken 
kunnen worden gerepareerd. 
Dankzij het uniforme resultaat 
met satijnglans, in een zwarte 
kleur, ontstaat er een prachtig 
resultaat dat men kan over-
schilderen met alle soorten 
verf. Aqua Block vormt de 
oplossing voor vele ernstige 
problemen die verband houden 
met slijtage van materialen 
door gebruik of door weergere-

lateerde factoren. Het product 
kan op verschillende onder-
gronden worden gebruikt: 
stof, rubber, metaal, poreuze 
materialen, minerale stoffen ... 
Het product kan zowel buitens-
huis als binnenshuis uitstekend 
worden gebruikt. Het product 
is eenvoudig te gebruiken en 
aan te brengen. Dankzij het 
spuitsysteem kan er snel en 
efficiënt worden gewerkt  en 
blijft het product langdurig zijn 
werk doen.

Psssssst... 
het is beschermd!
Aqua Block kan voor meerdere 
toepassingen worden gebruikt:
Tegen vocht: water glijdt af 
van hout, metalen, elektrische 
en elektronische apparatuur, 
textiel (kleding) en zelfs kar-
tonnen verpakkingen zonder 
dat daarbij de structuur wordt 
veranderd en er onherstelbare 
schade wordt aangericht.
Tegen vorst: voorkomt de 
vorming van ijs op elektrische 
apparatuur buiten, daken van 
huizen, windschermen ... dit 
voorkomt tegelijkertijd ook 
schade door vorst.

Tegen corrosie: vertraagt de 
corrosie van metalen.
Reiniging: omdat Aqua Block 
een volledig sluitend laagje 
vormt rond het behandelde 
voorwerp, blijft het voorwerp 
schoon en hoeft het nooit te 
worden gereinigd.
Op de winkelvloer wordt het 
product ondersteund met een 
display en is een POS video 
beschikbaar.

Info:
Henkel Nederland BV,
Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein.
Tel. (030) 6073911.
www.rubson.nl
www.Henkel.com

Rubson lanceert Aqua Block Spray

Per 1 januari 2018 worden de 
diverse bv’s van Nedco samen-
gevoegd tot 1 bv. Voor klanten 
en leveranciers van Nedco 
Kunststoffen BV betekent 
dit dat zij vanaf dat moment 

zaken doen met Nedco BV. 
De samenvoeging resulteert 
in een optimalisering van de 
interne processen. Dit zal ook 
merkbaar worden in meer 
efficiëntie richting klanten en 

leveranciers. Samen met dit 
nieuws komt Nedco ook met 
een nieuw logo. Het oude logo 
is vernieuwd wat resulteert in 
een fris en eigentijds logo. 
Klanten en leveranciers wer-

den begin december ingelicht 
over de wijzigingen. Extra 
informatie is te lezen op www.
nedco.nl/nieuwlogo

Nedco voegt bv’s samen
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UNIEK

Het handigste systeem voor  
het gebruik van PU-schuim
a Ligt perfect in de hand
a Exacte dosering
a Hersluitbaar

G EN I U S  G U N

HANDIG Het handigste 
PU-Schuim
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Eenvoudig geniaal!

EXTREME KRACHT

ALL you need is... Fix ALL®

www.fixall.eu

Aanbrengen, aandrukken, klaar !

Verlijmen van zware lasten zonder steun.

Alle materialen, ondergronden en omstandigheden.

tot

400kg/m2

aanvangshechting

Fix ALL®

www.soudal.com 
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