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Voorwoord
The Table Company, stoere en unieke afwerkingen
Berka, een betrokken partner met een neusje voor stijl
Het belang van schuren voor een strak resultaat
Sonnemans Trappen, dé overtreffende trap
Wikro B.V., de groothandel in afbouwmaterialen
Export nieuws: Armadilla
Timmerfabriek Bluemink, als het maar van hout is
Medewerker aan het woord: in gesprek met Marloes Nijdam
Custowood, uw idee is onze passie

Voor u ligt weer een nieuwe editie van ons magazine. Wederom een editie met inspirerende
verhalen over onze klanten in binnen- en buitenland, over ons personeel en leveranciers.
Ook geven wij jullie graag meer inzicht in een optimale afwerking of bescherming van het
oppervlak, wat met onze producten behandeld wordt.
Door de corona situatie is het inmiddels alweer
een jaar geleden dat wij op bezoek konden gaan
bij onze vestiging in Engeland. Ook al kunnen we
veel beeldbellen, we kijken er erg naar uit om straks
onze collega’s in het buitenland weer in levende
lijve te mogen ontmoeten. Wij zijn erg te spreken
over hoe al ons personeel omgaat met alle corona
restricties. Zij geven energie en steun, en zorgen
ervoor dat de producten worden geproduceerd en
op tijd bij u geleverd worden.
Kijkend naar de markt in Nederland en in het
buitenland kunnen we concluderen dat de
grondstofprijzen onder druk staan, maar dat de
vraag naar bouwmaterialen en diensten wel goed
door blijft lopen. Het aantal nieuwbouwwoningen
die de nieuwe regering wil gaan realiseren is
ambitieus en goed voor onze sector. Wij zijn erg
benieuwd hoe goed en snel dit tot uitvoering kan
worden gebracht. Net zoals de Lelylijn. Voor ons
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noordelingen toch wel een belangrijk item om jong
talent meer in het noorden te houden en een betere
verbinding met de randstad te krijgen.
Terug naar de verfwereld, wij zijn momenteel bezig
met een aantal mooie innovaties. Onlangs hebben
wij onze Hydrolux Topcoat Thix gelanceerd voor de
timmerindustrie. Deze topcoat kenmerkt zich onder
andere door een hoog standvermogen waardoor de
topcoat gemakkelijk gespoten kan worden. Maar er zit
nog meer in de pijpleiding. Later dit jaar volgen er nog
meer mooie, nieuwe producten.
Voor nu wensen wij u veel leesplezier!
Namens,
Emile, Armand, Rob en het gehele team van
Anker Stuy Verven

WWW.ANKERSTUY.NL
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THE TABLE COMPANY
STOERE EN UNIEKE AFWERKINGEN
The Table Company is gespecialiseerd in het maken van unieke tafelbladen,
in elk gewenste dikte. De tafelbladen zijn voorzien van een dun kunsthars
gebonden beton/cement mortel van ca. 2mm en worden na droging afgewerkt
met een blanke lak van Anker Stuy Verven. Deze lak is bestand tegen
vloeistoffen en is krasbestendig. De tafelbladen met betonafwerking zijn uniek en
niet weg te denken uit trendy industriële interieurs.

TTC-eigenaar Peter van den
Boogaard vertelt met een
glimlach: ‘’Ik was actief met mijn
andere bedrijf waar we diverse
projecten realiseerden met
betonafwerkingen. Bij mij thuis
had ik voor de hobby een tafel
met betonlaag “look” gemaakt.
Die hebben we laten zien aan een
groot meubelbedrijf en daarna is
het balletje eigenlijk gaan rollen.
De tafelbladen zijn uniek, doordat
we onder andere betonafwerkingen aanbieden die uniek zijn in de
markt. Daarnaast maken wij zelf
ook onderstellen die een ander
design hebben dan de gangbare
modellen die verkrijgbaar zijn.
Deze combinatie spreekt veel
van onze klanten aan. Inmiddels
maken we veel verschillende
soorten tafelbladen. We hebben
meer dan 7 verschillende
topafwerkingen en meer dan
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erin dat we aan retail leveren door
heel Europa. Ook worden onze
tafels toegepast in etalages of
als showroomtafel om kleding of
andere artikelen op te presenteren.

10 vormen, in meer dan 100
verschillende afmetingen en
meer dan 25 combinaties voor
onderstellen. Dit geeft dus enorm
veel keuze voor onze klanten. Dit
concept noemen wij BOGARD en
is onder andere verkrijgbaar bij
Loods5 en Dok2 en via onze eigen
site www.bogard.eu.
Daarnaast is onze missie dat de
consument, op het gebeid van
tafels zo min mogelijk beperkt
wordt in hun keuze. Voorbeeld
hiervan is dat onze tafelbladen en
onderstellen ook los te verkrijgen
zijn, waardoor klanten die nog niet
zijn uitgekeken op hun tafelblad,
maar wel een ander onderstel
wensen daartoe de mogelijkheid
hebben. En andersom natuurlijk
ook. Wij zijn niet alleen actief in
Nederland, maar ook in andere
Europese landen. Dit resulteert

We zijn zo’n vijf jaar geleden
in contact gekomen met de
producten van Anker Stuy Verven.
De persoonlijke begeleiding is erg
prettig. Ook omdat wij niet met
een houten ondergrond werken en
daardoor niet altijd zeker zijn hoe
de materialen op elkaar reageren.
Inmiddels hebben we daar veel
ervaring in opgedaan. Daarbij
heeft Anker Stuy Verven ons altijd
goed begeleid. Zo gebruiken wij
natuurmat effecten om het beton
zo natuurlijk mogelijk te houden,
maar ook passen wij andere
glansgraden en kleurlakken
toe om een uniek oppervlak
te krijgen. De producten van
Anker Stuy Verven falen nooit
en zijn altijd constant in hun
kwaliteit. Dit geeft ons de
zekerheid dat ook na levering
van de tafels aan onze klanten
deze nog jarenlang kunnen
genieten van het meubelstuk.’’

www.tabletopcompany.nl

WWW.ANKERSTUY.NL
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BERKA INTERIEURBOUW
EN MEUBELMAKERIJ

een betrokken partner met een neusje voor stijl

Schuren is een uiterst belangrijk aspect in de voorbewerking van het
behandelen van een oppervlak. Als deze voorbewerking niet goed wordt
uitgevoerd, krijg je onregelmatigheden in de eindlaag. Al gebruik je nog
zo’n goede lak, een mooi egaal resultaat wordt het dan niet.

HET BELANG VAN SCHUREN VOOR
EEN STRAK EINDRESULTAAT
door Leon Volk, eigenaar Oxid Coatings

Ze luisteren, denken mee, vertalen wensen, inspireren, meten,
tekenen, schakelen, produceren, monteren, werken af en genieten
ook zeker mee. Berka interieurbouw en meubelmakerij uit
Ridderkerk is een betrokken partner bij het ontwerpen en
bouwen van een beleving die past bij de gebruiker en ruimte.
Op maat gemaakt,
voor ieder interieur en
met oog voor detail

‘’Zonder details, geen geheel’’,
aan het woord is Danny Rijnberk,
eigenaar Berka interieurbouw en
meubelmakerij. ‘’Wij denken mee
over elke aanvraag die wij krijgen,
elk detail moet kloppen. Hiermee
streven wij naar de hoogst
haalbare kwaliteit, waarbij de klant
tevreden is over de service en
omgang.’’
In 2017, in een klein pandje in
van ongeveer 80 m² met een
formaatzaag en een werkbank is
Rijnberk Berka begonnen. Nu, vier
jaar later werken ze vanuit een
werkplaats van 400 m² met een

kantoorruimte inclusief showroom,
en hebben ze vijf werknemers in
dienst. De komende jaren hopen ze
deze groei door te kunnen zetten,
zodat ze projecten van zowel grote
als kleinere omvang aan kunnen.

Afwerking met de
producten van
Anker Stuy Verven

Met de start van Berka
was Rijnberk op zoek naar
een leverancier voor de
afwerkingsproducten. Rijnberk
vertelt: ‘’Na de kennismaking bij
Claasen Coatings ben ik gaan
testen met de producten van Anker
Stuy Verven en daar was ik direct
erg tevreden over. Wij werken nu al
onze interieurs af met de beitsen
en lakken van Anker Stuy Verven.
De Aplexol Color Effect Stain
in de kleur Black Flame gaat er
met liters door heen. Ook de HD
Ankertop PU Lak met PUR harder
wordt veel gebruikt. Tegenwoordig
is zwart eiken de trend. Een
zwart eiken maatwerk keuken
of wandmeubel realiseren wij
wekelijks. De Aplexol Color Effect
Stain trekt mooi in het eiken fineer,
waardoor je een diep zwarte kleur
krijgt. Daarna werken wij hem
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af met de PU lak en een geheim
recept, waardoor het zwart eiken
ook echt zwart is. Daarnaast
werken we de blanke meubels af
met de Aplexol Hardwaxen, een
mooie wax die de kleur van het
hout naar boven haalt. De donkere
nerven krijgen meer kleur door de
samenstelling van de Hardwax.
De kleurbeitsen laten wij mengen
bij Claasen Coatings. Elke kleur is
mogelijk. Dit geeft oneindig veel
mogelijkheden, zodat wij voor
de klant het gewenste resultaat
kunnen opleveren.
Berka heeft al vele mooie projecten
mogen uitvoeren. Vorig jaar
mochten ze, aan de hand van
een ontwerp van Jeroen de Nijs,
de business unit van Adidas in
De Kuip realiseren. Een erg mooi
project op een unieke locatie.
Daarnaast zijn er ook veel mooie
wandmeubels voorbij gekomen,
zoals de stoere roomdivider in
Rotterdam. Een opbergkast, vitrine
en eyecatcher in één!

www.berkaprojects.nl

Schuren van hout is voor veel projecten erg belangrijk
omdat dit, net zoals het reinigen ervan, zorgt voor een
goede hechting van de verf. Zowel op onbehandelde
als behandelde ondergronden. Zonder goede
hechting is de verflaag kwetsbaarder.
Hout is opgebouwd uit vezels. Het is van belang
dat deze vezels niet door de verffilm heen gaan
komen. Dan kan er een lek ontstaan in de verflaag.
Met schuren zorg je ervoor dat de poriën van het
hout open gaan staan, het oppervlak wordt vergoot
en de houtvezels worden verwijderd. Hierdoor
kan de verf goed in het hout trekken en kan er een
betere kwaliteitsafwerking ontstaan. Dit is bij veel
houtsoorten van belang, bijvoorbeeld bij eikenhout.

De impact van de kras

Schuren kan op verschillende manieren, mechanisch
en handmatig. Mechanisch schuren zorgt voor
een consistenter geheel op grotere oppervlakken.
Alles hangt samen met de impact van de kras. Het
schuurproduct maakt de schuurdiepte, daarom is
het van belang om goed te kijken met welk materiaal
je te werk gaat. Per schuurpapiersoort kan het
effect anders zijn. Als je verandert van soort of
merk, let dan altijd goed op of je nog het gewenste
resultaat behaald. Vaak wordt er alleen gekeken
naar het soort schuurpapier, maar ook de zool van
het schuurapparaat heeft impact op de diepte van
de kras. Hoe harder de zool, hoe dieper de kras.
Bekijk goed wat je doel is en pas hier de zool en het
schuurpapier op aan.

Schuurbaarheid verfsysteem

Niet elk verfsysteem laat zich even makkelijk
schuren. Duurzame verfsystemen, zoals lakken,
bevatten meer bindmiddel, deze zijn lastiger
te schuren. Gebruik hiervoor schuurpapier wat
minder snel volloopt en maak gebruik van een
goede stofafzuiging. Grondverven zijn eenvoudig
te schuren. Ze vullen de ondergrond en maken een
hechtbrug. De hechting tussen twee verlagen wordt
een chemische hechting genoemd. In een bepaald
tijdsbestek na het aanbrengen van de eerste verflaag
is deze hechting nog actief en hoeft deze verflaag
niet geschuurd te worden alvorens het aanbrengen
van de tweede laag.

Polijsten

Polijsten is het proces waardoor een oppervlak
glad en glanzend wordt gemaakt, waardoor het
een sterk spiegelend effect verkrijgt. Polijsten is
geen standaard werk, het is echt vakmanschap.
Hoe beter een object gespoten is, hoe minder
polijstwerk het vergt. Denk bijvoorbeeld aan de
mooie hoogglanzende piano’s.

Goed schuren kan een tijdrovende klus zijn,
maar als het goed wordt aangepakt
behaal je fantastische resultaten!

WWW.ANKERSTUY.NL
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‘’Samen met Anker Stuy Verven komen wij
steeds stappen verder, dat vind ik erg belangrijk’’

SONNEMANS TRAPPEN
DÉ OVERTREFFENDE TRAP
Sonnemans Trappen biedt een stukje exclusiviteit. Ze streven ernaar om van elke trap iets
bijzonders te maken, in vorm en in kleur. Een trap van Sonnemans is niet zomaar een verbinding
tussen twee verdiepingen, maar één die de woning naar een hoger niveau tilt. Ze realiseren trappen
en balustrades in nieuwbouw- en bestaande woningen. Van steek-, kwart-, bordes- tot ronde
trappen. Ook voor het vakkundig restaureren of reproduceren van authentieke en monumentale
trappen, zowel voor de particulier als professionals, is Sonnemans Trappen het juiste adres.

We spreken met Frans Sonnemans over hun prachtige
familiebedrijf en de samenwerking met Anker Stuy
Verven. In 1990 treedt Frans toe tot het bedrijf van
zijn vader, Sonnemans Trappenfabriek. Sinds 2000
heeft hij het stokje van zijn vader overgenomen en is
sindsdien samen met zijn vrouw Anja, actief binnen
het bedrijf. Onder hun leiding werd de productie
verder geautomatiseerd en in 2015 werd als kers op
de taart de nieuwe huisstijl gelanceerd en veranderde
de naam in Sonnemans Trappen.
‘’Wat doe je als je last hebt van krakende trappen? Met
de verfsystemen die wij toentertijd gebruikten hadden
we dit probleem. Daarom gingen wij in 2012 op zoek
naar een ander verfsysteem. Zodoende kwamen wij

terecht bij de grondverf van Anker Stuy Verven, de
Ankocryl Basisverf voor trappen. Dit verfsysteem
functioneert uitstekend. De klachten daalden met
zeker 80%. Later zijn wij ook overgestapt op de HD
Aqua Pur Projectlak, de HD Anker-top Aqua Acryl PU
Lak en voor de transparante afwerkingen de Aplexol
Hardwax. De verwerkbaarheid en kwaliteit van deze
producten zijn uitstekend. Op deze manier kunnen wij
een goed product afleveren aan onze klanten.
Van Marcel van Arnhem, buitendienstmedeweker
van Anker Stuy Verven, krijgen wij de allerbeste
ondersteuning. Hij is alert, heeft een erg goede
productkennis, weet waar hij over praat en indien
ze zich voor doen worden de problemen opgelost.

Samen komen we steeds stappen verder. Dat vind ik
erg belangrijk’’, vertelt Sonnemans.

Duurzame toekomst
Sonnemans Trappen produceert circa 400 trappen
per jaar. Het werkgebied is inmiddels uitgebreid tot de
Euregio, met een groeiend aantal opdrachtgevers in
België en Duitsland. Ook hierbij is duurzaamheid een
belangrijk aspect. Sonnemans ziet een belangrijke
verschuiving in het gebruik van materialen. Er wordt
afgestapt van het gebruik van tropisch hardhout
en het duurzame Rubberwood neemt steeds meer
de overhand. Deze houtsoort is afkomstig van
rubberbomen. Na het aftappen van de latex wordt
het hout volledig gebruikt. Het zwaardere hout om

te verzagen voor de meubel- en trappenindustrie. ‘’Ik
denk dat het gebruik van tropisch hardhout nu met
zo’n 80% is gedaald. Af en toe maken we nog gebruik
van Bamboe of Accoya, maar Rubberwood samen
met Eiken is op dit moment de hoofdmoot. Naast dat
Rubberwood een duurzame houtsoort is laat het zich
ook heel mooi behandelen. Vaak maakt onbekend,
onbemind. Daarom proberen wij onze klanten zo goed
als kan alle mogelijkheden te laten zien’’, vervolgt
Sonnemans.

Samen ontwerpen
Meedenken en adviseren, hiermee komt Sonnemans
Trappen samen met de klant tot het beste ontwerp.
‘’Samen ontwerpen, dat is de kracht’’, vertelt
Sonnemans. ‘’Als eerste is een trap natuurlijk een
hulpmiddel om van de een naar de andere verdieping
te komen. Dit moet goed en veilig zijn. Daarna kun je
denken over materiaal, vorm en kleur. Hierbij ontstaat
dan de emotie. Ons doel is dat onze klanten elke
keer als ze de trap oplopen denken, ‘dat hebben wij
goed gedaan’, dan hebben wij goed werk geleverd. In
onze showroom komen wij graag in gesprek met de
eindgebruiker. Op deze manier kunnen wij die unieke
trap leveren!’’

www.sonnemanstrappen.nl
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EXPORT NIEUWS
Voor de uitlevering van de professionele schilders
producten werkt Anker Stuy Verven samen met de
groothandel. Verspreidt over heel Nederland kunnen
zij de klant een optimale service bieden. Naast dat de
groothandel producten uit voorraad kan leveren, maken
ze ook de door de klant gewenste kleur op locatie.

WIKRO B.V.

DE GROOTHANDEL IN AFBOUWMATERIALEN
Wikro B.V., gevestigd in Renkum, is
al meer dan 55 jaar de groothandel
in afbouwmaterialen. In 1962
opende Wietse Krottjé voor het
eerst de deuren. Hij combineerde
de eerste letters van zijn voor- en
achternaam om tot de naam Wikro
te komen.
In eerste instantie was Wikro een
handelsonderneming die zich
alleen specialiseerde in oliën en
vetten. In de loop der tijd is dat
veranderd en bieden ze nu een
compleet assortiment bouw- en
afbouwmaterialen aan. Om de groei
te kunnen waarborgen is Wikro
vorig jaar verhuisd naar een groter
pand met meer kantoorruimte, een
eigen showroom en een groter
magazijn.
‘’Wij groeien momenteel erg hard
en staan iedere dag met tien man
klaar om alle klanten van dienst
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te kunnen zijn. Hierin staat het
servicegericht werken centraal. Wij
vinden het erg belangrijk om mee te
denken met de klant’’, aldus Wessel
Spies, medewerker marketing
en sales. ‘’Naast een compleet
assortiment verfsystemen bieden
wij ook een breed assortiment
lijmen, kitten, PU-schuimen, folie,
beglazingsmaterialen en alles wat
met luchtdicht bouwen te maken
heeft aan. Omdat wij beschikken
over een eigen besteldienst staan
wij altijd in direct contact met
onze klanten en kunnen wij naast
scherpe prijzen en snelle levertijden
een totaalpakket aanbieden.
Voordat wij de verfsystemen van
Anker Stuy Verven verkochten,
hadden wij de verfsystemen van
een ander merk in ons assortiment.
Hier kwam echter verandering in
door de toenemende vraag naar een
goede watergedragen coating voor
de timmerindustrie. De bevindingen
over de kwaliteit van het merk
dat we destijds verkochten waren
nogal wisselend. Wij hebben ons
toen verdiept in de verschillende
verfsystemen op basis van
acrylaten en alkydemulsies. We
kregen een goed gevoel bij het
aanbod van Anker Stuy Verven.
Vervolgens zijn wij proeven gaan
draaien en die waren succesvol.
Tot vorig jaar verkochten wij
alleen de verfsystemen voor de
timmerindustrie, omdat wij niet
ingericht waren op schilders. We

ARMADILLA

UNIEK, SLIM EN
MILIEUVRIENDELIJK
hadden bijvoorbeeld geen eigen
kleurmengmachine. Hier was in
ons oude pand ook geen ruimte
voor. In ons nieuwe pand hebben
we wel een kleurenmengmachine
staan, waardoor we nu ook alle
bouwverven van Anker Stuy
Verven kunnen aanbieden en in de
gewenste kleur kunnen mengen.
Wij zijn ontzettend blij met deze
ontwikkeling in ons bedrijf. De
verfsystemen van Anker Stuy
Verven worden door onze klanten
erg goed ontvangen. Ze hebben een
uitstekende kwaliteit en zijn goed te
verwerken.
In de toekomst willen wij graag
onze samenwerking met Anker
Stuy Verven nog verder uitbreiden.
Daarnaast willen wij onszelf
ontwikkelen tot multi-platform
totaalleverancier. Ondanks de
COVID-19 situatie groeien wij nog
altijd door, maar natuurlijk hopen
wij dat de ellende zo snel mogelijk
voorbij is.’’
www.wikro.nl

Armadilla is een familiebedrijf gevestigd in
de buurt van Edinburgh en is opgericht in
2010. Ze ontwerpen, bouwen en leveren
luxe exotische belevingsaccommodaties.
De accommodaties zijn gelegen op bijzonder
mooie locaties. Het bedrijf is onlangs zijn
oorspronkelijke pand ontgroeid en is verhuisd
naar een pand van 25.000 m². Armadilla
levert de producten aan commerciële klanten
in heel Europa, het Midden-Oosten en ZuidAmerika. Hiermee is het een internationaal
bedrijf geworden.
Ze staan bekend om de iconische ontwerpen van
luxe Pods, zowel van binnen als van buiten.
Naast de Pods ontwerpen ze ook andere unieke
accommodaties zoals de Wave en de Kurv.
Alle producten zijn geïnspireerd op natuurlijke,

organische vormen. Ze worden gebouwd met de
nieuwste fabricagetechnologie en duurzame en
hoogwaardige materialen. Naast dat de iconische
accommodaties een wauw-effect hebben, moeten ze
ook functioneel zijn. Zo wordt er rekening gehouden
met de behoeften van de klanten, het comfort
en plezier van de eindgebruiker. Dat maakt een
overnachting in één van deze accommodaties erg
speciaal.
Voor de afwerking van deze luxe Pods is gebruik
gemaakt van de Ankolux Aqua Woodstain TP van
Anker Stuy Verven. De Ankolux Aqua Woodstain TP is
een waterverdunbare transparant impregnerende, niet
filmvormende houtbeits op basis van alkydemulsie.
Deze matte beits heeft een zeer goede penetratie
in het hout, is waterdampdoorlatend en bevat UV
stabilisatoren. Het product kenmerkt zich door
een snelle droging en is beschikbaar in diverse
transparante kleuren.

Highlights Ankolux Aqua Woodstain TP
Zeer goede penetratie in hout
Zeer goede aanhechting
Waterdampdoorlatend
Bevat UV stabilisatoren
Goede buitenduurzaamheid

www.armadilla.co.uk

WWW.ANKERSTUY.NL

11

NIEUW!

Favorite

Al ruim 50 jaar is Timmerfabriek Bluemink
gespecialiseerd in het maken van houten
kozijnen, ramen, deuren en trappen. Het
verhaal van Bluemink begon in de plaats
Wilnis. Sinds januari dit jaar hebben ze
tevens Timmerfabriek Den Hollander in
Noordwijk overgenomen. Bluemink is
vooruitstrevend en innovatief!

N
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LEAVE

COLOUR

NU OOK
GBAAR IN
VERKRIJ
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DELHOU
ID
M
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G
R
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A
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- EN
MEUBEL
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INTERIE

COLLECTION

De Favorite Colour Collection van Anker Stuy Verven
bestaat uit 54 trendy kleuren. Deze kleuren zijn
onderverdeeld in drie kleurenpaletten. De kleuren

TIMMERFABRIEK BLUEMINK
		
ALS HET MAAR VAN HOUT IS
‘’Als het maar van hout is’’, dat is het motto van
Bluemink. Met een enthousiast team, veel kennis
en echt vakmanschap worden de houten elementen
vervaardigd. Sinds 2008 is Bluemink een FSC®gecertificeerd bedrijf. Hierdoor zijn ze onderdeel
geworden van de handelsketen (Chain of Custody).
Op deze manier wordt FSC gekeurd hout gevolgd
tot aan het eindproduct, zodat men garantie kan
bieden dat er alleen hout uit verantwoord beheerd
bos gebruikt wordt. Hierdoor wordt bijgedragen aan
de bescherming van bossen en de leefomgeving
van mens en dier. Ook op andere vlakken speelt
duurzaamheid bij Bluemink een belangrijke rol. Door
middel van 450 zonnepanelen voorzien ze in een
groot deel van hun eigen stroomverbruik. Tevens
worden de werkplaats en spuiterij verwarmd door
hun eigen houtmot stookinstallatie.
Bluemink levert de klant kozijnen volgens de 72-uur
procedure. Dankzij een optimaal proces kunnen
ze maximaal vijf kozijnen per dag leveren met
draairaam, draai-kiepraam, klepraam, stapeldorpel
deur, dubbele deuren met stapeldorpels en
hefschuifdeuren. Dit is een mooie ontwikkeling die
vele voordelen biedt.
Al vele jaren werken Bluemink en Anker Stuy Verven
samen. Onlangs zijn ze overgestapt van de Aplex
Aqua verfsystemen naar de verfsystemen uit het
Hydrolux assortiment. Hydrolux is een innovatief
watergedragen verfsysteem, ontwikkeld op basis
van een Tri-Cryl® technologie. Door te werken met

uit de paletten zijn perfect met elkaar te combineren.

Natural Basics

Industrial Atmosphere

Velvet Touch

Kijk voor meer informatie
en het downloaden
van de folder op
www.ankerstuy.nl.

BUITENHOUT VERDUURZAMEN MET
DE WOODSTAIN EN WOODCOAT
Zeer goede buitenduurzaamheid
Hydrolux kan een concept III verfsysteem binnen
24 uur gerealiseerd worden, waarbij de volgende
dag al begonnen kan worden met beglazing en
verdere bewerkingen van het kozijn.
Bluemink heeft oog voor de toekomst. Naast het
investeren in een nieuwe bedrijfshal hebben ze
eind vorig jaar ook een spuitrobot aangeschaft. In
combinatie met de Hydrolux verfsystemen kunnen
ze op deze manier sneller produceren en aan de
vraag voldoen.

Uitstekende hechting

Droging en blocking is optimaal voor industrieel gebruik
Toepasbaar in verschillende applicaties
Verkrijgbaar in dekkend en transparant

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Vraag dan de kleurenkaart aan via info@ankerstuy.nl.

www.bluemink.nu
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MEDEWERKER AAN HET WOORD

CUSTOWOOD

‘’UW IDEE IS ONZE PASSIE’’
Trots vertelt eigenaar Hans Oversluizen over
Custowood. Ze vervaardigen exclusieve handgemaakte
meubels. Een uniek bedrijf dat vanuit hobby en
met veel passie voor het vak is ontstaan.

IN GESPREK MET MARLOES NIJDAM
marketeer bij Anker Stuy Verven

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Wij zijn trots op
hen en willen dan ook duurzaam gebruik maken van
hun talenten en diensten. Onze collega’s vertellen je
graag meer over hun werk binnen ons mooie bedrijf.

‘’Leuk om nu ook een keer aan de andere kant van
de camera te staan. Als marketeer bij Anker Stuy
Verven ben ik samen met mijn collega’s onder andere
de drijfveer achter dit magazine. Een superleuke en
uitdagende taak! Daarom is het extra leuk om mijzelf
nu ook een keer voor te stellen.
Mijn naam is Marloes Nijdam, ik ben 33 jaar en
samen met mijn vriend en twee zoontjes (4 en 1
jaar) woon ik in Katlijk. Al bijna vier jaar werk ik met
heel veel plezier als marketeer bij Anker Stuy Verven.
Voordat ik bij Anker Stuy Verven kwam werken heb ik
verschillende functies in de sales bekleed. Hierin heb
ik veel geleerd, maar ik miste het stukje creativiteit
wat ik nu wel in mijn marketingwerkzaamheden terug
vind.
Mijn werkzaamheden als marketeer zijn divers en
creatief. Het maken van content behoort tot één van
mijn voornaamste taken. Ons doel is om alleen eigen
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beeldmateriaal te gebruiken. Met regelmaat ga
ik met mijn camera op pad naar klanten of loop
ik door onze fabriek en laboratorium om nieuwe
beelden te schieten. Naast het fotograferen en
het maken van video’s zijn de werkzaamheden erg
gevarieerd en uiteenlopend. Van het onderhouden
van de website en webshop, tot aan het maken van
etiketten en promotiemateriaal, alles komt voorbij.
Dat maakt het werk erg leuk.
Ik werk in de verf, maar de verf neem ik ook mee
naar huis. In mijn vrije tijd maak in onder de naam
MijnLoes kunst. Grote schilderijen met veel kleur
en realistische tekeningen. Dit is echt mijn passie!
Na veel geëxperimenteerd te hebben met verschillende technieken en beelden heb ik mijn eigen stijl
gevonden. Naast het maken van schilderijen en
tekeningen ben ik thuis ook aan het fotograferen,
hou ik van het buitenleven en ben ik ook af en toe
ook nog eens op het paard te vinden.’’

‘’Als kleine jongen wilde ik al
timmerman worden, net zoals mijn
vader. Toch heb ik doorgestudeerd
tot bouwkundige. Naast het
leren en werken heb ik veel
meegelopen met mijn vader en
de timmervaardigheden van hem
geleerd. Ondanks mijn kantoorbaan
bleef het werken met handen mij
roepen, daarom ben ik als hobby
gestart met het vervaardigen van
meubels. Ik maakte meubels voor
mijn kinderen en voor wat vrienden.
Er bleek veel vraag, daarom heb ik
een website opgezet met afgeronde
projecten. Zo is Custowood
ontstaan’’, vertelt Oversluizen.
De opdrachten namen toe en de
loods die eerst groot genoeg leek
werd te klein om efficiënt te kunnen
werken. Daarom is Custowood
sinds begin dit jaar verhuisd naar
een loods in Krimpen aan de Lek,
met een werkruimte van maar
liefst 200 m². ‘’Daar waar we in ons
vorige pand eerst een partytent
moesten opzetten om een stofvrije
ruimte te creëren, hebben we in
ons nieuwe pand een aparte ruimte
waarin wij de meubels kunnen
afwerken met de verfspuit en met
de hand. Tevens beschikken wij
nu ook over een showroom en een
aparte ruimte om het maatwerk en
de wensen van de klant te kunnen
bespreken. In de showroom hebben
we eikenhouten tafels staan die de
klanten zelf kunnen samenstellen.
De showroom wordt beheerd
door mijn vrouw, die steeds meer
meehelpt in het bedrijf’’, vervolgt
Oversluizen.

Goede service, goed advies
en een snelle levering

Omdat Custowood bleef groeien
ging Oversluizen anderhalf jaar
geleden op zoek naar een
professionele toeleverancier voor
de afwerkingsproducten. Na wat
speurwerk kwam hij terecht bij
Claasen Coatings. Oversluizen
vertelt: ‘’Vanaf het moment dat
we met Claasen Coatings zijn
gaan samenwerken zijn wij ook
in aanraking gekomen met de
producten van Anker Stuy Verven.
Claasen Coatings geeft goed
advies voor al het maatwerk, heeft
een perfecte service en levert snel.
Omdat ik voor kwaliteit wil gaan,
kwam ik uit bij de producten van
Anker Stuy Verven. De producten
zijn makkelijk te verwerken en
geven een topafwerking.’’
Custowood vervaardigd veel
volhouten producten. Voor het
afwerken van deze meubels
gebruiken ze de Aplexol Hardwax.
Samen met Claasen Coatings
hebben ze een vast kleurenpalet
samengesteld voor de eikentafels.
‘’Het belangrijkste is dat we de
producten heel gemakkelijk kunnen
aanbrengen waarbij de textuur
en de tekeningen van het hout
behouden blijven.’’
Oversluizen draait zijn hand er ook
niet voor om, om met de Anker-top
Aqua Acryl PU Lak aan de slag te
gaan. ‘’Claasen Coatings heeft mij
erg goed begeleid met het kiezen
van het juiste materiaal.
Door tijdgebrek ben ik gelijk in
het diepe gesprongen. Zonder te

oefenen ben ik het meubelstuk
gaan spuiten. De producten waren
zo gemakkelijk te verwerken dat
ik gewoon een topproduct heb
kunnen afleveren bij mijn klant.’’

Passie in ieder meubelstuk

De passie voor het vak is terug te
zien in de meubelstukken die door
Custowood zijn vervaardigd.
Diversiteit en meedenken met de
klant zijn belangrijke drijfveren.
Bijna ieder meubel wordt eerst
omgezet in een 3D model en zo
worden gezamenlijk de mooiste
materialen en afwerkingen
uitgezocht. Het werk wordt van
A tot Z begeleidt door vakmensen.
‘’Custowood wordt langzaam
steeds meer een echt familiebedrijf,
en dat wil ik graag zo houden.
Ondanks de moeilijke tijd waar
we met zijn allen doorheen gaan,
zien wij de vraag naar opdrachten
nog steeds stijgen. We mogen met
steeds mooiere producten werken
en de opdrachten worden groter.
Een geweldige ontwikkeling!’’

www.custowood.nl

WWW.ANKERSTUY.NL
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HYDROLUX

Verven van de toekomst voor de timmerindustrie

Anker Stuy Verven heeft onder de naam Hydrolux een innovatief nieuw watergedragen
verfsysteem ontwikkeld op basis van een Tri-Cryl® technologie.

HET HYDROLUX VERFSYSTEEM

		 Een verf die inspeelt op procesoptimalisatie, zonder de kwaliteitseisen van het te behandelen
houten gevelelement uit het oog te verliezen
		 Meer produceren in minder tijd
KOMO gecertificeerd
		 Gegarandeerde periode van onderhoudsvrij schilderwerk
		 Concept III verfsysteem binnen 24 uur gerealiseerd, volgende dag start beglazing en
verdere bewerkingen kozijn

!

NIEUW

HYDROLUX TOPCOAT THIX
Een watergedragen industriële topcoat voor buiten. Toepasbaar als duurzame

verspuitbare eindlaag op nieuwe en bestaande houten onderdelen. Deze topcoat kenmerkt

zich onder andere door een hoog standvermogen waardoor de topcoat gemakkelijk gespoten
kan worden. De Hydrolux Topcoat Thix is verkrijgbaar in Semi-Matt, Semi-Gloss en Gloss.

Voor alle informatie over het Hydrolux verfsysteem
kunt u terecht op WWW.ANKERSTUY.NL/HYDROLUX.
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