TIMMERINDUSTRIE
WIJ MAKEN VERF BIJZONDER
DUURZAAM & INNOVATIEF SINDS 1898

Anker Stuy Verven is marktleider in Nederland voor het produceren en
leveren van verf producten voor de houtverwerkende industrie. Duurzame,
watergedragen verven worden al decennia lang geleverd aan zowel de kleine
als grote houtverwerkende fabrikanten van Nederland. Door ons persoonlijke
contact, korte communicatielijnen en hoog serviceniveau zijn wij in staat
om u als klant optimaal te kunnen bedienen en adviseren. Dit maakt dat wij
al meer dan 25 jaar samenwerken met gerenommeerde houtverwerkende
fabrikanten in Nederland en daar buiten.

Wij zien het als onze plicht om voorop te lopen in
nieuwe technologieën en ontwikkelingen binnen
uw sector. Naast het leveren van innovatieve verven
denken wij graag mee over de inrichting van uw
spuiterij en verfproces.

CONTINUE
VERNIEUWINGEN
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Wij ondersteunen u graag bij vragen die betrekking
hebben op processnelheid, kostenbesparing,
Arbo, duurzaamheid, het efficiënter maken van uw
verfproces, enzovoort. Wij staan graag als partner
naast u. Voor de nabije toekomst zien wij naast
onderhoudsvrij schilderwerk, een taak weggelegd
om onze grondstoffen te verduurzamen. Dit zullen wij
doen door onder andere bij te dragen aan landelijke
circulaire projecten en in te zetten op biobased
materialen en innovatieve technologieën. Anker Stuy
Verven heeft hiervoor een vernieuwd assortiment

samengesteld waarbij wij de flexibiliteit bieden om
te kiezen uit wat voor u belangrijk is en dat wat bij
ieder zijn eigen produtieproces en denkwijze past.
Vanzelfsprekend is elke fabriek anders ingericht en
heeft elke klant haar eigen specifieke eisen. Hier
spelen wij op in door mee te denken met de klant en
een op maat gemaakt advies te geven. Wij doen dit
met een zeer ervaren team van technisch adviseurs
die altijd voor u klaar staan.
Naast de verven worden ook kleurpasta’s in huis
ontwikkeld en geproduceerd. Wij werken uitsluitend
met zeer hoogwaardige pigmenten waardoor wij
kleurbehoud en glansbehoud kunnen garanderen
in onze verven. Naast deze garantie is het nu ook
mogelijk om u eigen kleurmakerij te creëren voor
optimale flexibiliteit. Door het installeren van een

eigen kleurmengsysteem met een database van wel
meer dan 16.000 kleuren bent u in staat om zonder
wachttijden en in de juiste hoeveelheid elke kleur te
kunnen verwerken.
Onze verftechnologieën worden allemaal in ons eigen
laboratorium ontwikkeld en lokaal geproduceerd
in onze eigen fabriek in Terwispel in Friesland.
Uiteraard bent u altijd van harte welkom om ons
te komen bezoeken. Als familiebedrijf zijn wij altijd
benaderbaar en staan wij voor no-nonsens. Wij maken
verf bijzonder.
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Al sinds 1898 vooruitstrevend in verf

In 1898 werd Drukinkt- en Verffabriek ’t Anker
opgericht in het Overijsselse Steenwijk door de
familie Aberson. In de eerste jaren produceerde de
familie drukinkten, schilderslakken, celluloselakken,
chloorrubberverven en 2-componenten verven.
In 1946 startte Adriaan Stuy aan de Molenwal in het
Friese Gorredijk een verkoopkantoor: A. Stuy Verfen Snowcemdealer. In 1962 wordt de naam van het
bedrijf gewijzigd in Stuy Verven en begon het bedrijf
ook met het mengen van kleuren en halffabrikaten en
het produceren van gereed product.
In 1978 werd Drukinkt- en Verffabriek ’t Anker
overgenomen door Stuy Verven. De vakkennis
werd gebundeld. Onder de naam Anker Stuy Verven
is het bedrijf verder gegaan.

Anno 2019 bestaat de directie uit de 2e & 3e generatie
verfmakers. Emile, Armand, Rob & John leiden het
bedrijf met passie. Met de jonge 3e generatie aan
boord wordt de continuïteit van het familiebedrijf
gewaarborgd en daarbij ook de kwaliteit en service
die u van ons als familiebedrijf mag verwachten.
Anker Stuy Verven staat nog steeds in het teken van
innovatie en vernieuwing. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in automatisering en machines. Ten aanzien
van het proces en de producten heeft de directie de
focus op de toekomst. Anker Stuy Verven staat voor
verbetering van kwaliteit en duurzaamheid.

Oog voor de toekomst

Circulariteit, duurzaamheid en milieubewustzijn,
zijn veelbesproken thema’s. De wereld streeft naar
energieneutrale doelstellingen waarbij de chemie niet
achter kan blijven. In de sector vindt dan ook volop
onderzoek plaats naar grondstoffen die herwinbaar
of circulair kunnen zijn. Anker Stuy Verven draagt bij
aan deze onderzoeken met vakkennis. Zo kunnen
wij producten ontwikkelen die in de toekomst geen
belasting meer vormen voor het milieu. Voorbeelden
hiervan zijn bio-based producten. Maar denk ook aan
het nog langer uitstellen van schilderwerkzaamheden
waardoor het milieu ook minder belast wordt.

EEN ECHTE FAMILIE
ONDERNEMING
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Anker Stuy Verven Anno 1965
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Eindeloze kleurmogelijkheden

UNIEK
KLEURMATCHSYSTEEM

Indien u dagelijks verschillende kleuren toepast op
uw houten elementen, dan kan het interessant zijn
om over een eigen kleurmachine te beschikken. Met
de Anker Stuy kleurmachine kunt u diverse verfsystemen van Anker Stuy Verven aankleuren naar meer dan
16.000 verschillende kleuren uit de 50 meest voorkomende waaiers. De kleurpasta’s die toegepast worden
zijn in eigen fabriek ontwikkeld en geproduceerd. Wij
gebruiken hiervoor uitsluitend een zeer hoge kwaliteit kleurpigment waardoor wij zeer geringe kleur- en
glansdegradatie kunnen garanderen. Rood blijft dus
rood!

Kleurmatchsysteem

Anker Stuy Verven heeft een uniek kleurmatchsysteem
ontwikkeld. Naast tal van formuleboeken met duizenden kleurrecepten van technisch hoge kwaliteit en
kleurnauwkeurigheid, is er ook de mogelijkheid om
eigen kleurrecepten van zeer hoge kwaliteit te ontwikkelen ongeacht de aard van het staal. Dit is eenvoudig
te realiseren door ieder gewenste staal te meten met
een spectrofotometer. Vervolgens zet de computer
middels zeer geavanceerde kleurmatching software
van DCI de gegevens van de spectrofotometer om
naar een uniek kleurrecept van verbluffende kwaliteit.

Tevens biedt Anker Stuy Verven verschillende
financieringsmogelijkheden aan, zoals een driejarig
leasecontract voor de kleurmachine. Tevens sluiten
wij een onderhoud- en servicecontract voor de
machine af. U heeft dus geen omkijken naar de
machine en geniet alleen de voordelen zoals:
- enorme flexibiliteit in huis (database van meer dan
16.000 kleuren)
- niet meer wachten op aanlevering van de verfsystemen
- slechts twee basissen waardoor de voorraad gering
is
- gaat derving tegen doordat op kleur brengen vanaf
1 liter mogelijk is
- updates en uploads van nieuwe formuleringen gaan
automatisch
- technische support en service tijdens kantooruren
met ons kleurenlaboratorium
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Garantieplan

Anker Stuy Verven heeft een online platform ontwikkeld
voor de klanten van uw klanten. Het is nu mogelijk
om de particuliere vastgoedbezitter een inzichtelijke
garantie te bieden op zijn houten gevelelementen.
Dit doen wij door de particulier duidelijk te maken
dat zijn houten gevelelementen behandeld zijn met
verfsystemen van Anker Stuy Verven en dat hij door
middel van ons online platform standaard & extended
garantie kan claimen.

Wij hebben onder andere een onderhoudsbox
ontwikkeld waarmee de vastgoedbezitter zijn houten
elementen twee keer per jaar kan behandelen.
Hiermee blijft zijn verffilm in goede conditie.
Schilderwerken worden uitgesteld en zo bespaart de
klant onderhoudskosten. Hierdoor is het mogelijk voor
timmerfabrikanten om zijn aftersales te optimaliseren
en inzichtelijk te krijgen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij geven
u graag een demonstratie en rekenen de voordelen
voor u uit.

GARANTIEPLAN
Uw kozijnen zijn behandeld met een
duurzaam verfsysteem van Anker Stuy Verven.
Dit verfsysteem geeft jarenlange
bescherming tegen alle weersinvloeden.

Verleng nu de garantie van het verfsysteem op uw gevelelementen
en bestel de onderhoudsbox op www.ankerstuyshop.nl.
Door uw gevelelementen twee keer per jaar te reinigen
bent u verzekerd van jarenlang onderhoudsvrij schilderwerk.

www.ankerstuyshop.nl
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PRODUCTGROEP OVERZICHT
APLEX AQUA
EXTERIEUR

TALLOZE
MOGELIJKHEDEN
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HYDROLUX

DURACARE 2K

ANKOLUX

ANKOCRYL

EXTERIEUR

EXTERIEUR - INTERIEUR

INTERIEUR

INTERIEUR

KOMO gecertificeerd

KOMO gecertificeerd

KOMO gecertificeerd

KOMO gecertificeerd

KOMO gecertificeerd

Uitstekende levensduur

Uitstekende levensduur

Uitstekende levensduur

Uitstekende levensduur

Uitstekende levensduur

Isolerende werking

Isolerende werking

Isolerende werking

Isolerende werking

Isolerende werking

Geforceerde droging
mogelijk

Geforceerde droging
mogelijk

Geforceerde droging
mogelijk

Geforceerde droging
mogelijk

Geforceerde droging
mogelijk

Geschikt bij proces
minimale condities

Geschikt bij proces
minimale condities

Geschikt bij proces
minimale condities

Geschikt bij proces
minimale condities

Geschikt bij proces
minimale condities

Geschikt voor Single
Part Productie

Geschikt voor Single
Part Productie

Geschikt voor Single
Part Productie

Geschikt voor Single
Part Productie

Geschikt voor Single
Part Productie

Extreem duurzaam

Extreem duurzaam

Extreem duurzaam

Extreem duurzaam

Extreem duurzaam

Hoog Biobased gehalte

Hoog Biobased gehalte

Hoog Biobased gehalte

Hoog Biobased gehalte

Hoog Biobased gehalte

Geschikt voor alle
houtsoorten

Geschikt voor alle
houtsoorten

Geschikt voor alle
houtsoorten

Geschikt voor alle
houtsoorten

Geschikt voor alle
houtsoorten

Uitermate geschikt
voor trappen anti-kraak

Uitermate geschikt
voor trappen anti-kraak

Uitermate geschikt
voor trappen anti-kraak

Uitermate geschikt
voor trappen anti-kraak

Uitermate geschikt
voor trappen anti-kraak
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Exterieur
Onze exterieur producten zijn toepasbaar op alle
fysieke houten elementen aan de buitenkant van
een gebouw. Denk hierbij aan kozijnen, deuren,
rabatdelen en overige houten gevel aspecten.
Ons doel is om deze elementen zo lang mogelijk
te beschermen tegen weersinvloeden waarbij het
onderdeel er esthetisch in goede conditie uit moet
zien. Dus weinig glans- en kleurdegradatie. Daarnaast
willen wij het element zo lang mogelijk vrijstellen
van schilderwerk wat de vastgoedbezitter ten gunste
komt. Doordat het niet nodig is om het schilderwerk
snel opnieuw te doen, vindt een grote besparing
plaats.

VOOR ALLE EXTERIEURE
HOUTEN ELEMENTEN
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Meer weten?
Kijk op de volgende pagina’s voor meer informatie.
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ASSORTIMENT EXTERIEUR
EXTERIEUR
APLEX AQUA
PRIMER

DUURZAAM EN
SNEL TE VERWERKEN
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MIDCOAT

SYSTEEMCOAT

HYDROLUX
TOPCOAT

STAIN

Aplex Aqua is een productlijn gebaseerd op een watergedragen
alkyd-emulsie technologie. De lijn kenmerkt zich door een zeer
lage wateropname in hout waardoor het extreem duurzaam is.

PRIMER

DUOCOAT

DURACARE 2K
TOPCOAT

Hydrolux is een productlijn gebaseerd op Tri-Cryl technologie,
wat staat voor duurzaamheid en een enorme snelle verwerking/
processing. Ook is single piece coating mogelijk binnen deze
productlijn.

TOPCOAT

Duracare 2K is een twee componenten eindlaag technologie die
extreem duurzaam is en snel te
verwerken. Hierbij wordt tegemoet
gekomen aan de specificaties voor
esthetiek en krasvastheid.
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WATERGEDRAGEN
VERFASSORTIMENT

Aplex Aqua: ‘Al meer dan 25 jaar een bewezen kwaliteit’
Onder de naam Aplex Aqua leveren wij al meer dan 25 jaar een bewezen watergedragen verfassortiment voor het optimaal verbeteren en
verduurzamen van uw houten gevelelementen. De producten zijn prettig verwerkbaar en hebben een uitmuntende technische duurzaamheid. In
Aplex Aqua is de juiste balans gevonden tussen duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en optimale technische prestaties.
Het resultaat is timmerwerk dat opvallend lang mooi blijft. Een zorg minder en goed voor het milieu.

Aplex Aqua wordt gevormd door zijn unieke
eigenschappen. Het bindmiddel wat toegepast
wordt is een unieke watergedragen alkydemulsie die zich kenmerkt door een extreme lage
wateropname, elasticiteit en bovenal hoge bewezen
buitenduurzaamheid. Daardoor blijft het houten
element in topconditie. Dit roepen wij niet alleen
maar garanderen wij ook in combinatie met onze
garantiesystemen.
Alle producten voldoen aan de SKH – KOMO
voorschriften en kunnen worden toegepast in
verschillende systemen en of applicatiemogelijkheden.
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van het
Aplex Aqua pakket.
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Hernieuwbare grondstoffen

Chemische grondstoffen die hun oorsprong hebben in
de petrochemie raken binnen een of twee generaties
op. Anker Stuy Verven heeft flinke stappen gezet
op weg naar het gebruik van biobased materialen
in haar assortiment, zonder concessie te doen aan
de beschermende rol die verf vervult. Zo worden in
het Aplex Aqua assortiment bindmiddelen gebruikt
waarin maar liefst de helft van het koolstofgehalte
afkomstig is uit plantaardige oliën.

Carbon footprint

CO2-voetafdruk of carbon footprint is een maat voor
de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van
fossiele brandstoffen tijdens de productie van de
verf en zijn grondstoffen. Aplex Aqua is dusdanig
doorontwikkeld dat de carbon footprint vrijwel gelijk
is aan die van natuurverven
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APLEX AQUA - ASSORTIMENT
PRIMER

MIDCOAT

Impregneer

SYSTEEMCOAT

Primer - midcoat
Dekkend
Semi - mat

Flowcoat/dipping primer

Primer

VAN PRIMER
TOT TOPCOAT
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Dekkend

STAIN

Matig filmvormend
Dekkend
Dekkend
Semi-gloss
Matig filmvormend
Transparant

Mid - Topcoat
Dekkend
Semi - gloss

Niet filmvormend
Dekkend

Isolatieprimer

Transparant

TOPCOAT

Primer- midcoat – Topcoat
Transparant
Satin

Dekkend
High-gloss
Niet filmvormend
Transparant
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Hydrolux: ‘Verven van de toekomst
						
voor de timmerindustrie’

OP BASIS VAN
TRI-CRYL® TECHNOLOGIE
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Anker Stuy Verven heeft onder het Hydrolux
label een innovatief watergedragen verfsysteem ontwikkeld op basis van een Tri-Cryl®
technologie. Een verf die inspeelt op procesoptimalisatie met niet uit het oog verliezend de
kwaliteitseisen van het te behandelen houten
gevelelement. Meer produceren in minder tijd
onder KOMO met een gegarandeerde periode
van onderhoudsvrij schilderwerk.

Hydrolux is een productielijn die bestaat uit een
assortiment primers, een duocoat en topcoats zowel
in dekkend als in transparant. Het verfsysteem
kenmerkt zich door een uitstekende levensduur. Het
Hydrolux verfsysteem is uitvoerig getest op diverse
onderdelen zoals UV-bestendigheid, wateropname
en glans- en kleurdegradatie. Het gehele assortiment
is KOMO-gecertificeerd conform de BRL0814 en
RL0817. De kwaliteit wordt door ons gegarandeerd in
ons garantieplan.

Op de volgende pagina vindt u een overzicht
van het Hydrolux pakket.
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HYDROLUX - ASSORTIMENT

KOMO GECERTIFICEERD

PRIMER

DUOCOAT

Impregneer
dekkend /transparant

TOPCOAT

Dekkend Semi-mat

Flowcoat/dipping primer

SPC primer

Dekkend Satin

Dekkend Semi-gloss

Primer
Dekkend Gloss
Vulprimer (plasticlook)
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Duracare 2K topcoat

UNIEKE
DUURZAAMHEID

Uit de topklasse van de moderne polymeerchemie hebben wij een topcoat ontwikkeld met unieke
duurzame en gebruiksvriendelijke eigenschappen. Duracare 2K topcoat bezit een zeer duurzaam
karakter oplopend tot wel 15 jaar. Ook biedt de topcoat gebruiksvriendelijke eigenschappen voor
bijvoorbeeld deurenfabrikanten die hoge eisen stellen aan esthetica maar ook kras- en stootvastheid
van een coating. Duracare 2K topcoat is een twee componenten eindlaag waarbij gewerkt is met de
nieuwste polymeertechnieken en gebruiksvriendelijke isocyanaten. Het product kan volledig automatisch gespoten worden met de gangbare spuitapparatuur en robot installaties.
De kenmerken van Duracare:

- Sneldrogende coating die zeer snel stapelbaar is.
- Conform KOMO en toepasbaar in concept III met Anker Stuy Hydrolux primers.
- Zeer duurzaam karakter, tot wel 15 jaar onderhoudsvrij is mogelijk.
- Kras- en stootvast, zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren.
- Geringe glans- en kleurdegradatie.
- Eenvoudig te verwerken (Airless/ Airmix) in samenwerking met een 2K spuitpomp.
- Oplosmiddelvrij en veilig te verwerken (gebruiksvriendelijke droger/ B-Component).
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Foto: Deurenfabriek Van der Plas
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DURACARE/2K TOPCOAT – ASSORTIMENT
2K PU TOPCOAT

Dekkend
Semi-gloss

2-COMPONENTEN
SYSTEMEN
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Dekkend
Gloss
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Applicatiemogelijkheden
Onze industriële watergedragen verven zijn toepasbaar in veel verschillende systemen en applicatiemogelijkheden
Flowcoat

Elektrostatisch

Onze flowcoat primers zijn eenvoudig in te zetten,
schuimen niet, drogen snel en zorgen ervoor dat in elke
hoek van het element verf aangebracht wordt en netjes
afloopt zonder sporen

Single Piece
coating

TOEPASBAAR IN
VERSCHILLENDE SYSTEMEN EN
APPLICATIEMOGELIJKHEDEN
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Gietmachine

Robot Spray

Deze methode is gebaseerd op het principe dat negatief
geladen voorwerpen (de verf) worden aangetrokken
door positief geladen voorwerpen (het kozijn). De verf
wordt geladen bij het uiteinde van het spuitpistool. Het
grote voordeel is minder materiaalverlies en een zeer
goede hechting.

Robot spray

Zowel onze dekkende als transparante primers en topcoats
zijn leverbaar voor applicatie door middel van een robot.
Onze relaties met de robot leveranciers zijn kort en goed en
wij kunnen u daardoor ook adviseren in het optimaliseren
en automatiseren van uw spuitomgeving.

Vacuumcoaten

Vacuümcoaten wordt veel toegepast bij rabatdelen en
geeft een zeer snel en egaal resultaat waarbij ook flink
bespaard kan worden op het materiaal doordat er geen
nevelverlies is. De Anker Stuy Woodstains zijn uitermate
geschikt voor deze toepassing.

Airmix – Airless

De meest voorkomende manier van aanbrengen is via
een airmix of airless spuitpistool. Onze industriele verven
Single Piece
coating
zijn zo ingesteld dat ze perfect verwerkbaar zijn voor
de applicatie. De verven kernmerken zich door hoog
standvermogen en een uitstekende vloei.
Single Piece
coating

Single
piece coating
Gietmachine
Robot Spray

Een nieuwe manier van produceren is door middel van
single piece coating. Onze speciale SPC kwaliteit wordt
aangebracht per element en pas in de laatste fase in elkaar
gezet. Dit kan zeer capaciteitverhogend werken in uw
productieproces. Tevens garanderen wij een uitstekende
verlijming van de hoekverbinding.

Gietmachine

Gietmachine
Robot Spray

Voor vlakke delen gebruikt de timmerindustrie veelal een
gietmachine waarbij je door middel van een lakgordijn
een mooi en egale laag verf kan aanbrengen. Anker Stuy
Verven biedt hierbij een speciale gietkwaliteit die ervoor
zorgt dat er tijdens applicatie een mooie lakgordijn
ontstaat zodat er geen gebreken ontstaan.
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HOOGSTAANDE
VERFSYSTEMEN VOOR
INTERIEURELEMENTEN
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Interieur
Interieurelementen die door middel van een industrieel proces vervaardigd worden zoals
bijvoorbeeld trapelementen, plaatmaterialen, sierlijsten, muurpanelen en overige houten elementen
dienen voorzien te worden van een snel drogend maar kwalitatief hoogstaand verfsysteem.

Onze industriele interieurverven zijn voorzien van de laatste bindmiddelentechniek die inspeelt op bijvoorbeeld:
-

Snelle droging
Goede dekking
Snel stapelbaar
Enorm goede hechting van grondverven op
verschillende soorten hout en plaatmaterialen
- Enorm goede intercoathechting met de topcoats
- Enorm krasvast en niet vergelend

- Eenvoudig te renoveren of af te werken met Anker
Stuy Verven producten maar ook met de meest
gangbare producten die verkrijgbaar zijn in de
markt
- In combinatie toepasbaar zijn met UV-drogende
systemen uit ons meubelassortiment
- In combinatie toepasbaar zijn met watergedragen
meubellakken uit ons meubellakken assortiment
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ASSORTIMENT INTERIEUR
INTERIEUR
ANKOLUX
PRIMER

TOPCOAT

PRIMER

DURACARE 2K
TOPCOAT

TOPCOAT

Naast bovengenoemd assortiment bieden wij ook de HD Aqua Top Acryl PU Lak. Een
blanke parketlak voor op diverse houten onderdelen. Binnen deze lijn is er ook een
speciale blanke vloerlak.

BREED
ASSORTIMENT
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ANKOCRYL

Foto: VIOS Trappen
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ANKOLUX
ASSORTIMENT

PRIMER
		

TOPCOAT

ANKOCRYL
ASSORTIMENT

PRIMER
		

TOPCOAT

Impregneer
Dekkend/transprant
Semi-mat
Flowcoat/dipping primer

Primer

Dekkend/transparant
Semi-gloss

Dekkend/blank
Semi-gloss

Isolatieprimer

PRIMERS EN TOPCOATS
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Trappenprimer

Dekkend/blank
Semi-mat

Blank
Dekkend

Blank – div. glansgraden

Transparant

Foto: De Vries Trappen
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RUIM ASSORTIMENT
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AANVULLENDE PRODUCTEN
ANKO QUICK FIX

ANKOLUX AQUA VERDUNNER

ANKO HOUTREPARATIE EL

ANKOLUX ONTSCHUIMER

ANKOLUX QUICK PLAMUUR

ANKOLUX AQUA KWASTADDITIEF

ANKOLUX SEALCOMPOUND

ANKOLUX REINIGINGSMIDDEL

ANKOLUX ONDERHOUDSPAKKET

DURACARE SPOELMIDDEL
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TESTIMONIALS
Westerveld & Nederlof

Wij zijn al meer dan 25 jaar klant bij Anker Stuy Verven.
Naast de hoogwaardige kwalitatieve producten en
continue innovatie kunnen wij vertrouwen op de
ondersteuning van Anker Stuy Verven.
De technisch adviseurs staan altijd paraat voor ons en
bewaken mede ons verf applicatie proces en zorgen
er mede voor dat wij een hoogwaardig kwaliteit kozijn
kunnen opleveren.

Van Vuuren Grou BV:

PERSOONLIJKE
BEGELEIDING
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Naast HPL afgewerkte deuren leveren wij ook veel afgelakte deuren die wij voorzien van de interieurverven
van Anker Stuy Verven. Deze sneldrogende primers en
lakken zijn voor ons ideaal voor ons snelle productieproces. Onze levertijden zijn het kortst in de markt en
een sneldrogend en stapelbaar verfsysteem is daarbij
voor ons cruciaal.

Deurenfabriek Van der Plas:

Wij maken exterieurdeuren van hoge kwaliteit. Ons
verf applicatie proces is sinds kort gerobotiseerd.
Anker Stuy Verven was voor ons de ideale verfpartner
omdat ze snel kunnen schakelen en kunnen inspelen
op persoonlijke “coating” wensen. Naast dat ze een
hoogstaand verfsysteem leveren die voldoet aan onze
hoge eisen zijn ze ook innovatief op andere gebieden.
Wij werken bijvoorbeeld met het digitale garantieplan
van Anker Stuy Verven die de conditie en garantie
digitaal bijhoudt voor de eindgebruiker.

Blokland Kozijnen

Wij leveren kozijnen in concept II+ en daarbij is het
van belang dat het verfsysteem optimaal presteert in
zowel de fabriek als bij oplevering. Wij doen dit nu al
voor meerdere jaren en hebben nog nooit een klacht
mogen ontvangen met betrekking tot verfschade. De
verfsystemen van Anker Stuy Verven zijn zeer duurzaam
en geven een heel mooi eindresultaat.

Harryvan Kozijnen:

Wij maken nu een paar jaar gebruik van de producten
van Anker Stuy Verven. De verwerking is zorgeloos
en het eindresultaat is uitstekend. Momenteel kijken
wij ook naar nieuwe manier van verf appliqueren en
daarbij is Anker Stuy Verven een zeer welkome partner
die ook met ons meedenkt over het optimaliseren van
ons productieproces. Wij zijn voornemens om Single
Piece coating te implementeren en de producten van
Anker Stuy Verven kunnen daar goed op aansluiten.
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Onze 3 pijlers
Naast ons grote assortiment producten voor de timmerindustrie,
voorzien wij tevens de meubel- en interieurbouw en de vakschilder van duurzame verf- en laksystemen.
Meubel-en interieurbouw

Met het Heidelberg programma voorziet Anker Stuy
Verven de Nederlandse markt van hoogwaardige
interieur- en meubellakken die industrieel vervaardigd
worden. Ook ‘UV-Curing’ producten behoren tot deze
groep.

Vakschilder

De bouwverven van Anker Stuy Verven geven de
vakschilder de zekerheid van een lange periode
onderhoudsvrij schilderen met de zekerheid van een
langdurig kleur- en glansbehoud. Anker Stuy Verven
heeft een breed pakket aan bouwverven die voor elk
probleem of ondergrond een oplossing biedt.

Timmerindustrie

Voor de trappen- en plaatverwerkende industrie
bieden wij een pakket aan producten die de verwerker
erin voorziet dat hij snel hoogwaardige kwaliteit
trappen en platen kan produceren. Als marktleider in
deze sector kunnen wij als geen ander de klant hierin
ondersteunen en service bieden.

Meer informatie

Op onze website, www.ankerstuy.nl, vindt u
bij al onze producten de technische bladen en
veiligheidsbladen. Op deze manier kunt u altijd
alle specifieke kenmerken van onze
producten nalezen.

VAN ALLE MARKTEN THUIS
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Partners van Anker Stuy Verven
Anker Stuy Verven werkt nauw samen met verschillende internationale en nationale toeleveranciers, keuringsinstituten
en certificerende instanties binnen de houtverwerkende industrie. Samen kijken we naar applicatiemogelijkheden,
technische oplossingen, innovaties, duurzaamheid en esthetica van de verschillende types ondergronden en toepassingen.
Door intensief samen te werken en onze producten onafhankelijk te toetsen garanderen wij dat we altijd de beste
oplossing voor u als klant kunnen aanbieden.

SUCCESVOLLE
SAMENWERKINGEN
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Foto: LTI BV
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WIJ MAKEN VERF BIJZONDER

Anker Stuy Verven BV
Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Tel. +31 (0) 513 465 000
info@ankerstuy.nl
www.ankerstuy.nl

