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het Verenigd Koninkrijk een dochteronderneming  
te starten. Niet alleen vanwege de opkomende Brexit 
en om leveringen veilig te stellen, maar ook omdat  
we daar de industrie klanten graag persoonlijk en  
direct bedienen. 

Dit heeft natuurlijk ook invloed op onze productie. 
Daarom wordt onze productie uitgebreid om aan  
de toekomstige vraag te kunnen blijven voldoen  
en u als gebruiker de kwaliteit en service te  
kunnen geven die u van ons gewend bent.  
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ons 
productieproces zien? Dat kan! Wij leiden u graag 
rond in ons bedrijf zodat u kennis kunt maken  
met ons assortiment en met de informele setting  
die wij kennen als familiebedrijf.  

Namens Anker Stuy Verven en de directie wensen 
Emile, Armand, Rob & John Stuy u veel leesplezier. 

We hebben het magazine in een nieuw jasje  
gestoken. In plaats van een papieren krant is het 
nu een echt magazine met een glossy ‘touch’ 
geworden. Op deze manier kunnen wij nog meer 
relevante informatie delen op het gebied van 
houtbescherming, de timmerindustrie, meubel- en 
interieurtrends, verfproducten en ontwikkelingen 
binnen Anker Stuy Verven.

Zo zijn wij als bedrijf zeer actief op diverse  
gebieden. In dit magazine komen verschillende 
van onze klanten aan het woord die vertellen over 
hun bedrijf, de ontwikkelingen en de samenwerking 
met Anker Stuy Verven. Verder kunt u onder andere 
lezen dat wij nieuwe producten ontwikkeld hebben 
voor de timmerindustrie, die naast duurzaamheid 
ook capaciteit verhogend kunnen zijn binnen uw  
organisatie. Ook zijn we druk bezig in andere  
landen, zo hebben we ervoor gekozen om in  
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De mensen achter het merk “Framed by Oudshoorn”

Roesteffect, trendy en hip in restaurant Markt23

Berchmanianum Nijmegen van klooster naar academiegebouw 

Anker Stuy Coatings UK Limited is een feit
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Beste lezer, 

Voor u ligt het vernieuwde magazine van Anker Stuy Verven.  
De vorige edities zijn goed ontvangen. We hebben leuke complimenten  
gekregen en de artikelen worden goed gelezen en gewaardeerd. 
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Nick Geurse – Eigenaar Hout- en 
Timmerfabriek

Een timmerfabriek waar op een ambachtelijke manier 
alle soorten en maten houten kozijnen, ramen, deu-
ren, houten schuifpuien, vouwdeuren c.q. harmonica-
deuren worden gemaakt door zeer ervaren machinale 
houtbewerkers. 
 
Zoals u zou verwachten van een ingenieur begrijpt 
en waardeert Nick het gehele proces van ontwerp via 
productie naar installatie/montage van de producten. 
Alle elementen van het proces worden “in huis” uitge-
voerd, zodat kwaliteit en continuïteit is gewaarborgd. 
Nick heeft zijn reputatie opgebouwd door klanten 
op een eerlijke en onpartijdige manier te adviseren. 
Hij weet – praktisch gezien – wat wel en wat niet 
werkt. Bij het realisatieproces van idee naar uitvoe-
ring, ondersteunt Nick op het gebied van de keuze 
voor de juiste houtsoort, de manier van bewerking en 
afwerking, het beslag en de juiste productietechniek 
met als doel het beste resultaat voor u op de lange 
termijn.

Talitha van Delden – Financieel/Marketing 
Directeur & Inspiratie achter Framed

Talitha heeft ruime ervaring in marketing en retail. 
Ze heeft een scherp oog voor detail, voor mooi 
vormgegeven producten en bovenal voor uitstekende 
klantenservice. Ze houdt ervan om met mensen te 
werken en een product af te leveren dat het welzijn 
van de klant verhoogt. Particuliere klanten kunnen 
langskomen in de fabriek en met eigen ogen zien 
hoe hun producten worden gemaakt en door wie. 
Het gevoel met de producten en de mensen die in 
de fabriek werken wordt groter dan wanneer alles 
“op afstand” wordt besteld. Dit gevoel is juist zo 
belangrijk omdat het gaat om artikelen die het 
huis verfraaien. Dan is het extra leuk om te zien 
met hoeveel inzet en liefde voor het vak de houten 
kozijnen, ramen of deuren worden gemaakt die deel 
gaan uitmaken van het huis.
Doordat Talitha uit een ondernemersfamilie komt en 
het grootste deel van haar werkzame leven zelf als 
ondernemer heeft gewerkt, begrijpt ze het belang van 
de eisen en wensen van klanten als geen ander.

Als werktuigbouwkundig ingenieur 
heeft Nick zijn kennis en ervaring in-
gebracht om Hout- en Timmerfabriek 
Oudshoorn neer te zetten en te laten 
groeien tot de fabriek zoals deze nu staat.

Oudshoorn werkt sinds 3 jaar met 
producten van Anker Stuy

In 2012 zijn wij verhuisd naar onze huidige locatie in 
Rijswijk. Daar hadden we genoeg ruimte om een jaar 
later zelf een spuitcabine in de fabriek te installeren. 
Wij spuiten nu alle producten zelf. De laatste jaren 
zijn de eisen en wensen van de klanten veranderd. 
Men verwacht dat de producten zo snel mogelijk 
worden geproduceerd en voor wat betreft de 
afwerking geldt dat deze echt optimaal dient te zijn.

Onze houtkwaliteit is heel hoog. Er wordt alleen met 
het beste hout gewerkt. Dan dienen de kozijnen en 
ramen ook goed te worden afgeleverd. Het hang- en 
sluitwerk is goed en het spuitwerk dus ook!

We werken bij Oudshoorn met twee collega’s die 
spuiten. Zij zijn er trots op de laatste hand te leggen 
aan onze producten voordat deze de fabriek verlaten. 
Doordat de producten mooi zijn gespoten, ziet alles 
er mooi uit en is de klant uiteindelijk tevreden. Bij ons 
worden alle producten twee keer in de Anker Stuy 
Aplex Aqua Basisverf S gezet, tenzij men echt om 
een andere afwerking vraagt.

Van belang is dat de verf makkelijk te verwerken is. 
Wat wij hebben gemerkt is dat de verf heel prettig 
verwerkt. De grondverf droogt heel snel waardoor de 
tweede laag ook heel snel kan worden aangebracht. 
De penetratie in het hout is ook goed. De gewenste 
mu laagdikte is snel bereikt en het resultaat is 
fantastisch!

We hadden laatst een klant die dacht dat bij ons 
alles in de voorlak werd gezet, terwijl het alleen 
was gegrond. Bijkomend voordeel is dat er veel 
verschillende verfsoorten op deze grondverf kunnen 
worden gebruikt. Voor schilders is dat prettig te 
weten. 

Voor ons bedrijf is het tevens van groot belang dat de 
producten van Anker Stuy duurzaam zijn en dat we 
goede technisch en persoonlijke begeleiding van het 
bedrijf zelf ervaren. De uitstekende samenwerking 
tussen producent Anker Stuy en leverancier Claasen 
Coatings BV draagt hierbij aan mee.

Nick Geurse en Talitha van Delden 

DE MENSEN 
ACHTER HET MERK  

“FRAMED BY OUDSHOORN”  
NICK GEURSE EN TALITHA VAN DELDEN
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Na een grondige verbouwing opende Markt23 in juli 
2018 haar deuren. Sindsdien is er volop bedrijvigheid. 
‘’Mensen kunnen hier terecht voor een verse lunch, een 
hapje en drankje in de middag, of een heerlijk diner met 
familie of vrienden’’, vertelt de familie Lasker. 

Lasker is verantwoordelijk voor de gehele sfeer en inrich-
ting van het restaurant. De inrichting heeft een trendy en 
eigentijds karakter. Hout, staal en leer worden gecombi-
neerd wat een stoer, maar ook warm effect geeft. Voor 
en tijdens de verbouwing visualiseert hij zich hoe het 
restaurant vormgeven moet worden en welke elementen 
en kleuren er toegepast worden. Zo is het idee geboren 
om een wand te creëren met de roesteffectlak van Anker 
Stuy Verven. 

Dit geweldige project is in nauwe samenwerking met 
Verf van der Feer uit Sneek, Select Partner van Anker 
Stuy Verven, gerealiseerd. Ondernemersfamilie Lasker 
werkt al vele jaren naar grote tevredenheid samen met 
totaalleverancier Verf van der Feer.  

Bij binnenkomst trekt de wand met het roesteffect gelijk 
de aandacht. ‘’Onze klanten zijn verrast over het mooie 
en vooral stoere effect op de muren. Ze denken vaak 
dat het plaatwerk is, maar als we dan vertellen dat er 
gebruik is gemaakt van een effectlak zijn ze erg onder 
de indruk.’’

Lasker heeft het roesteffect zelf aangebracht. ‘’Het is 
gemakkelijk te verwerken, maar je moet wel durven! 
Doordat het effect niet direct zichtbaar is, zie je niet 
gelijk wat je doet. Maar oefening baart kunst. Er zijn 
fantastische effecten te creëren.’’

Na het aanbrengen van de Ankolux Aqua Staalef-
fectlak (11-4080) wordt de Ankolux Roestactivator 
(11-4081) aangebracht. De Roestactivator is te 
verwerken met een kwast, roller, spons of planten-
spuit. Dit geeft verschillende realistische en onvoor-
spelbare roesteffecten. Als laatste handeling wordt 
na overnacht drogen het geheel afgewerkt met de 
Ankolux Aqua Fixeerlak (11-4082), waardoor de roest 
niet meer afgeeft.

In samenwerking met partner Heidelberg Coatings 
heeft Anker Stuy Verven de Ankolux Aqua Staalef-
fectlak op de markt gebracht. De Staaleffectlak is  
te bestellen in een oplosmiddelhoudende twee  
componenten versie voor de professionele spuiter, 
en als watergedragen één component variant, die 
handmatig aangebracht kan worden. 

Kom gerust eens langs bij Markt23 in Sneek! 

ROESTEFFECT, 
TRENDY EN HIP  
IN RESTAURANT MARKT23

Markt23 is een nieuw en eigentijds horecabedrijf, dat gevestigd is op een mooie 
en historische locatie, in het voormalige Hotel De Wijnberg. Met een prachtig 
interieur en heerlijke gerechten, is Markt23 de ontmoetingsplek van Sneek.

www.markt23.nl 

BESTEL NU JOUW ANKER STUY  
VERFPRODUCTEN ONLINE

Ga naar www.ankerstuyshop.nl

   Vandaag besteld, morgen in huis
   Direct vanuit de fabriek geleverd
   Loyaliteitsprogramma voor de professional 
   Compleet assortiment hoogwaardige verfsystemen

15% KORTING 
OP ALLE PRODUCTEN 

UW KORTINGSCODE: MA042019

Kortingscode geldig t/m 31 augustus 2019

ACTIE

APLEXOL
EXTERIOR OIL
NU VERKRIJGBAAR IN ELKE GEWENSTE KLEUR UIT ONS KLEURMENGSYSTEEM

MEER DAN 16.000 KLEUREN UIT DE MEEST VOORKOMENDE KLEURENWAAIERS
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“Veel mensen die ik spreek zijn verbaasd over onze keuze  
om een eigen vestiging te openen in het Verenigd Koninkrijk.”

ANKER STUY COATINGS UK LIMITED  
IS EEN FEIT

Met de opkomende Brexit en de daarbij gerelateer-
de economische risico’s is het voor veel mensen 
geen logische keuze. Voor Anker Stuy Verven is het 
Verenigd Koninkrijk echter een belangrijke export-
markt met timmerfabrieken die graag werken met de 
industriële verven van Anker Stuy en daarbij directe 
ondersteuning wensen.
 
Met trots kan ik dan ook vertellen dat wij per eind 
maart operationeel zijn als ‘Anker Stuy Coatings UK 
Limited’ in het Engelse Peterborough. Dave Christie 
is aangesteld als professionele ‘country manager’. 
Dave is een bekende in de sector. Met meer dan  
twintig jaar ervaring bij Akzo Nobel en Remmers, 
heeft hij veel kennis van de timmerindustrie en  
industriële verfsystemen.
 
Kunnen we door de Brexit onze verfsystemen 
niet meer exporteren dan kunnen we het nu ook 
importeren. Onze Engelse identiteit geeft ons de 
kans om te acteren als Engelse onderneming. Na 
de Brexit is het nog maar de vraag of je als niet 
UK paspoorthouder een bedrijf kan openen in het 
Verenigd Koninkrijk. Daarnaast word je door  
Engelse timmerfabrieken echt gewaardeerd en 
serieus genomen als je in het land zelf gevestigd 
bent en technische ondersteuning kan bieden met 
‘next day delivery’.

De zoektocht naar een juiste locatie, personeel,  
opzetten van een rechtsvorm, openen van een  
bankrekening en alle daarbij komende bureaucratie 
en interne organisatie, is een complex en niet  
eenvoudig traject. Bepaalde partijen zoals de  
Nederlandse Ambassade en Nederlands Britse 
Kamer van Koophandel zijn daarbij erg behulpzaam 
geweest. Ook het Engelse departement van  
Internationale handel en ‘inward investment’ wil  
ik daarbij ook zeker niet vergeten te vermelden.
 
Dit is nog maar het begin, de komende jaren zullen 
wij in het Verenigd Koninkrijk verder bouwen aan 
onze naamsbekendheid. Ik ben er zeker van dat het 
Verenigd Koninkrijk er op vrij korte termijn weer  
economisch sterk voor komt te staan.

Emile Stuy

Al jaren geleden maakte de Rad-
boud Universiteit een afspraak 
met de jezuïeten over het eerste 
recht van koop van dit prachtige 
Rijksmonument. Het terrein grenst 
direct aan de universiteit. Zo’n 
mooie kans zal zich niet vaker 
voordoen. In 2013 was de koop 
rond. 

Het kostte drie jaar om alle 
plannen uit te werken en de juiste 
vergunning te verkrijgen om het 
Rijksmonument te verbouwen. De 
daadwerkelijke verbouwing duurde 
vervolgens een jaar. 

Ruimtelijk
De grootste verandering in de 
verbouwing is de verplaatsing van 
de hoofdingang, deze is verhuisd 
van de Houtlaan naar de campus-
zijde. Binnenshuis zijn historische 
elementen als gewelfde plafonds, 

tegelvloeren en lambrisering 
behouden. Deze elementen zijn 
met zorg gerenoveerd en voorzien 
van diverse Anker Stuy verfsyste-
men. Er is onder andere gebruik 
gemaakt van de Triotex Interieur 
Superdekkend, Triotex Superieur, 
Ankolux Aqua PU Zijdeglans en de 
Ankolux Aqua Basisgrondverf MB. 
De opzet is ruimtelijk en licht. De 
oorspronkelijke kleine kamertjes 
zijn veranderd in ruim opgezette 
kantoren. 

Uitdagingen
De verbouwing kende een aantal 
uitdagingen. Zo was er een grote 
hoeveelheid asbest in het pand 
aanwezig en speelde de hoge tem-
peraturen van afgelopen zomer 
parten op de planning. Ook moest 
de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie tijdens de verbouwing 
opgeroepen worden, want er 

werden in de bodem rondom het 
klooster twee granaten uit de 
Tweede Wereldoorlog gevonden.

In oktober 2018 is dit bijzondere 
project afgerond en hebben de 
medewerkers van de Radboud 
Universiteit hun intrek genomen in 
het prachtig gerenoveerde Berch-
manianum.

De Jezuïeten bouwden het 
Berchmanianum in 1929 om 
in dezelfde stad te zitten als 
de Katholieke Universiteit 
van Nijmegen. De architecten 
waren Joseph Cuypers en 
Pierre Cuypers jr., de zoon en 
kleinzoon van Pierre Cuypers, 
die het Rijksmuseum in 
Amsterdam ontwierp.

EXPORT NIEUWS

Berchmanianum Nijmegen
VAN KLOOSTER NAAR ACADEMIEGEBOUW 

Het voormalige klooster, Berchmanianum in Nijmegen, is volledig 
gerenoveerd en fungeert nu als academiegebouw van de Radboud 
Universiteit. Waar voorheen de Jezuïeten zich huisvesten, worden nu 
het College van Bestuur en overige stafdiensten van de universiteit 
de gebruikers van het gebouw. Bouwbedrijf Berghege werkte voor dit 
project samen met Heerkens van Bavel Bouw BV in de bouwcombinatie 
Heerkens van Bavel - Berghege vof. Voor de renovatie van het gehele 
interieur is gebruik gemaakt van de verfsystemen van Anker Stuy Verven.
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www.berghege.nl



Afgelopen maanden is hard 
gewerkt aan de inrichting en 
afwerking van het gebouw waarbij 
alle ruimtes zijn vernieuwd 
en voorzien van verven die 
voldoen aan alle richtlijnen 
die van toepassingen zijn voor 
een kinderopvang. Hygiëne en 
kinderveiligheid is daarbij van 
zeer groot belang. Er moesten 
schilderbare verven toegepast 
worden die hieraan voldoen. Anker 
Stuy heeft binnen zijn bouwverven 
assortiment dan ook een aantal 
producten die zeer goed reinigbaar 
zijn (schrobklasse 1) en de 
watergedragen binnenlakken zijn 
daarnaast zeer kras- en stootvast. 
Voor de muren is dan ook gekozen 
voor de Triocryl Multicoat en voor 

de deuren en kozijnen de Ankolux 
Aqua PU zijdeglans. Tevens is 
ook de superhechtprimer ingezet 
om oude tegels weer op te frissen 
en zijn de vloeren in de toiletten 
aangepakt met de vloercoating van 
Anker Stuy. 

De kleuren die zijn toegepast zijn 
ook per ruimte aangepast aan 
leeftijd en fase waarin het kind zit. 
Speels, warm, vrolijk maar ook niet 
te druk.

Kindercentrum Wollewaps is erg 
tevreden met het resultaat en 
klaar om opvang te bieden aan 
veel kinderen, in een huiselijke en 
gezellige sfeer. 

Schilderwerken Drachten is een 
veelzijdig en innovatief schilders- 
bedrijf. Buitenschilderwerk, binnen-
schilderwerk, behangen, beglazing, 
meerjarig onderhoudsplan, restau-
ratie van monumentale panden  
en verfadvies behoren tot de  
dagelijkse werkzaamheden.  
‘’Wij vinden continuïteit erg  
belangrijk. Daarom hebben wij 
veel vaste klanten, zoals onder 
andere Ziekenhuis Nij Smellinghe, 
en aantal Van der Valk Hotels, 
particulieren en bedrijven waarmee 
wij meerjarige onderhoudsplannen 
hebben vastgesteld. Zo kunnen 
wij de kwaliteit waarborgen en het 
onderhoud beheersbaar houden’’, 
lichten de broers Stuij toe. 

Vanaf het begin, in 1974 werkt 
Schilderwerken Drachten met de 
producten van Anker Stuy Ver-
ven. Een bijzondere en duurzame 
samenwerking die al tot vele mooie 
projecten heeft geleid. Ze maken 
gebruik van het complete assorti-
ment bouwverven, van muurverven, 

biobased tot aan de Waarborg pro-
ductlijn. Stuij vervolgt: ‘’De schilders 
werken naar grote tevredenheid 
met de producten, het is makkelijk 
te verwerken, voor elke ondergrond 
toepasbaar en de klanten zijn zeer 
tevreden over de kwaliteit.’’

Op dit moment heeft Schilderwer-
ken Drachten vijftien vakschilders 
in dienst. ‘’Vakmensen met veel 
kennis en ervaring. Dat hebben wij 
allemaal in huis. Iedereen is begaan 
met het bedrijf wat leidt tot een fijne 
en laagdrempelige werksfeer, dat 
vinden wij erg belangrijk’’, vertelt 
Stuij. 

Als het om kwaliteit gaat legt 
Schilderwerken Drachten de lat erg 
hoog. Is het resultaat zoals je het in 
je eigen huis zou willen zien? Dan 
zit het goed en anders pakken ze 
het project opnieuw aan. Ze luiste-
ren naar ideeën en wensen, komen 
met de beste oplossing en geven 
woningen en bedrijfspanden net 
dat beetje extra. Daarbij staat hun 
vakkennis en jarenlange ervaring 
centraal. Woningen en bedrijfspan-
den worden niet alleen fraaier maar 
krijgen daardoor ook een betere 
staat van onderhoud.

Kinderopvang Wollewaps in Heerenveen is een kindercentrum met 

hart voor kinderen. In 2014 is Wollewaps opgericht door Josefien  

de Vries, Margerita Kaandorp en Maryze Veldman. Eerst waren  

ze gevestigd nabij het centrum van Heerenveen, maar ze hebben  

eind vorig jaar een nieuw pand gekocht, een voormalig  

schoolgebouw aan het Akkersplein. 

ZEER GOED REINIGBARE MUURVERVEN 
BESTAND TEGEN VELE KLEINE HANDJES 
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SCHILDERWERKEN DRACHTEN  
AL 45 JAAR KLEURRIJK IN ONDERHOUD  
Schilderwerken Drachten is opgericht in 1974 door Leo Stuij.  
Al twee generaties lang zorgen ze ervoor dat woningen en gebouwen 
in Drachten en wijde omgeving er netjes en verzorgd uitzien, zowel 
van binnen als van buiten. In 1991 is Gilbert Stuij in dienst getreden, 
waarna hij in 2002 het bedrijf heeft overgenomen van zijn vader.  
In 2008 is Marcel Stuij in dienst getreden en daarmee is een echt 
Fries familiebedrijf een feit. 

www.wollewaps.nl 



Anker Stuy Verven heeft onder de naam Hydrolux 
een innovatief nieuw watergedragen verfsysteem 
ontwikkeld op basis van een Tri-Cryl® technologie. 
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 en met een gegarandeerde periode 
van onderhoudsvrij schilderwerk. Door te werken 
met het Hydrolux verfsysteem 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. 

Hydrolux is een productlijn die bestaat  
uit een compleet assortiment van primers, 

midcoats en topcoats, zowel in dekkend  
als in transparant. 

Het verfsysteem kenmerkt zich door een uitstekende 
levensduur en 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, en wordt door ons gegarandeerd op 
kwaliteit. Dit in combinatie met ons garantieplan. 

Single piece
Uniek binnen deze lijn is de ‘single piece’ toepassing. 
Het product onderscheidt zich, doordat het 
mogelijk is om tot concept II in een SPP methode 
te appliqueren. Hydrolux is geschikt voor alle 
gerenommeerde single piece productiemachines en 
kan geleverd onder KOMO keurmerk. Single piece 
coaten is sinds 2018 een vernieuwde manier van 
verf appliqueren op een houten element. Waarbij 
het samenstellen “assembling” van het kozijn pas 
plaatsvindt na het aanbrengen van de primer en/of 
midcoat laag, zonder verlies van de kwaliteit van de 
lijmverbinding. De grote winst bij single piece coaten 
ontstaat in de bestaande spuit- en droogruimte, waar 
het mogelijk is om alleen nog maar de topcoat te 
appliqueren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de 
spuit- en droogruimte en kan de capaciteit omhoog.
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De Hydrolux productlijn is vanaf mei 2019 
beschikbaar, eventuele productietesten 

kunnen nu al gerealiseerd worden. Neem 
daarvoor contact op met één van onze 

technisch adviseurs. 

HYDROLUX  

“VERVEN VAN DE TOEKOMST 
VOOR DE TIMMERINDUSTRIE” 

Nieuw 
in ons 

assortiment

DE VRIES TRAPPEN  
VERBINDERS IN DE BOUW

Persoonlijke service staat voorop. De klanten worden 
volledig ontzorgd. De Vries Trappen geeft advies daar 
waar nodig, denkt mee en gaat voor totaaloplossin-
gen voor de klant. Of het nu gaat om seriematig werk 
of maatwerk. Met rond de 150 mensen in dienst is 
het mogelijk om ook ontwerp en vervaardiging in 
eigen huis te houden. Hierdoor is kwaliteit en flexibi-
liteit gegarandeerd.

Vanaf maart 2019 gebeurt het volautomatisch  
spuiten van trapdelen met de nieuwe Cefla spuit-  
en drooginstallatie. Alle traponderdelen worden 
automatisch ingelezen als een batch en door de 
lijn heen gevoerd. Deze spuitlijn transporteert de 

opgelegde batch door de machine waarna ze worden 
voorzien van de coating. In de droogoven worden de 
trapdelen grondig gedroogd. Dit proces herhaalt zich 
voor de andere zijde. Uiteindelijk komt de volledige 
batch bij het losstation en wordt in zijn geheel direct 
vervoerd naar de expeditie. 

De Vries Trappen heeft gekozen voor deze nieuwe 
installatie om een betere werkomgeving te creëren 
voor hun schilders. Daarnaast wordt er door de 
aanschaf van deze installatie ook een kwaliteitsslag 
gemaakt en worden de doorlooptijden verkort. Het 
gesloten systeem is schoner en verbruikt minder 
verf. Door het slimme retoursysteem vanuit de droog-
kast is gesleep met droogkarren niet meer nodig. 

Voor het spuiten van de trappen maakt De Vries  
Trappen gebruik van de Ankocryl Basisverf voor 
trappen van Anker Stuy Verven. Deze watergedragen 
verf op basis van acrylaatdispersie is waterverdun-
baar, sneldrogend met een hoge slijtweerstand.   
Een echt kwaliteitsproduct. De Vries Trappen is altijd 
op zoek naar verbindingen met de leveranciers om 
zo meerwaarde te creëren en mee te kunnen denken 
met de klanten. Anker Stuy Verven wordt dan ook 
gezien als een partner waarmee ze samen optrekken 
en productontwikkelingen kunnen realiseren. 
Daarom is De Vries Trappen met recht een verbinder 
in de bouw. 

Al vier generaties lang worden er trappen gemaakt bij De Vries Trappen in Heerenveen.  
Of het nu honderden trappen zijn voor een groot bouwproject of een unieke blikvanger  

voor in huis. Geavanceerde techniek en traditioneel vakmanschap worden gecombineerd  
om alle wensen werkelijkheid te laten worden. 



ZIJLMANS MAATWERK

Zijlmans Maatwerk uit het Zuid Hollandse Den Hoorn 
is gespecialiseerd in maatwerk voor alle meubels. 
Van kasten, dressoirs en tafels tot gehele keukens. 
Echt vakmanschap! 

Eigenaar Jeroen Zijlmans is opgegroeid in een 
scheepvaart gezin. Al het meubilair in het schip was 
op maat gemaakt en van alle gemakken voorzien. 
Dat wekte bij hem de interesse om dit ook te kunnen 
maken. In 2006 heeft hij zijn diploma meubelmaker 
behaald. Na een aantal jaar werkervaring te hebben 
opgedaan heeft hij in 2011 de stap genomen om zijn 
eigen bedrijf te starten, Zijlmans Maatwerk. 

In zijn ruim opgezette werkplaats vertelt hij vol  
passie over zijn werk. ‘’Samen met de klant bespreek 
ik de wensen en de mogelijkheden, en dan ga ik  
aan de slag.‘’ Een aantal jaren geleden stond hij op 
het kantelpunt, personeel aannemen of een CNC 
machine aanschaffen om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Hij koos voor het laatste. 

De specialiteit van Zijlmans Maatwerk is het werken 
met massieve houtsoorten, waarbij de voorkeur 
uitgaat naar eiken. Eiken is een degelijk en duurzaam 
product dat zeer goed te bewerken is naar ieder zijn 
persoonlijke smaak. 

Voor de afwerking maakt Zijlmans gebruik van  
verschillende producten uit het meubel- en  
interieurbouw assortiment van Anker Stuy Verven, 
zoals de Aplexol Hardwax, HD LM kleurbeits en  
HD Nano Pur 2K Systeemlak Blank. ‘’Ik gebruik de 
producten van Anker Stuy nu een aantal jaren naar 
zeer grote tevredenheid. Dit doe ik in samenwerking 
met Claasen Coatings uit Den Haag. Zij bieden de 
juiste ondersteuning en zo komen we gezamenlijk 
tot het gewenste resultaat’’, vertelt Zijlmans. Voor 
welke afwerking gekozen wordt is afhankelijk van de 
situatie en de toepassing van het meubel. ‘’Als ik een 
klant de keuze voorleg, lak of olie, dan wordt er vaak 
gekozen voor de olie, omdat ze denken dat lak gaat 
glimmen. Als ik dan het resultaat laat zien van de 
natuurmatte blanke lak zijn ze zeer verrast!’’ 

Zijlmans heeft veel mooie projecten in het vooruit-
zicht. Mede door de wooninspiratieprogramma’s blijft 
de vraag divers. Maatwerk meubilair blijft uniek en 
populair!

‘’Als ik een klant de keuze voorleg, lak of olie, 
dan wordt er vaak gekozen voor de olie,  
omdat ze denken dat lak gaat glimmen.  
Als ik dan het resultaat laat zien van de  
natuurmatte blanke lak zijn ze zeer verrast!’’
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Wiebe is een echte Fries. 28 jaar, geboren en opgegroeid 
in Drachten en nu goed anderhalf jaar werkzaam bij Anker 
Stuy Verven. 

‘’Na het voortgezet onderwijs ben ik begonnen aan de 
MBO opleiding Allroud DTP-er aan het ROC Friese Poort in 
Drachten. Na het behalen van mijn diploma ben ik verder 
gegaan met de opleiding Grafisch Vormgever, om naast het 
technische aspect ook te leren over het creatieve proces. 
Uiteindelijk vond ik het in mijn functie vrij lastig om klanten 
binnen te halen. Als beginnend ZZP’er ondervond ik ook de 
nadelen, zoals geen vast inkomen. Daarom besloot ik om 
het over een ander boeg te gooien. Even iets heel anders. 
Zodoende ben ik bij Anker Stuy Verven terecht gekomen. 

Voordat ik hier kwam werken, was ik nog niet bekend met 
hun verfsystemen, dus het was erg interessant om alles te 
leren. De eerste paar maanden ben ik via het uitzendbureau 
aan de slag gegaan en nu ben ik in dienst bij Anker Stuy. 

Het productieproces van de verfsystemen kent verschillen-
de stadia. Ik werk voornamelijk bij het pomp en tap werk. 
Er worden elke dag vele liters verf geproduceerd. Het is een 
uitdaging om dat in goede banen te leiden. Elke dag krijg 
ik een stapel orders en weet ik welke verf geproduceerd is 
en wat getapt moet worden. ’s Ochtends begin ik met het 
pompen van de verf naar de opslag tanks. Als dat klaar is 
begin ik met het verwerken van de orders. Dit bestaat uit 
het tappen van de verf in veel verschillende hoeveelheden, 
zoals bijvoorbeeld IBC containers van 1000 liter of grote 
dozen van 500 liter. 

Dit jaar wordt de productieruimte uitgebreid. Anker Stuy 
is een groeiend bedrijf, waardoor wij meer capaciteit 
nodig hebben. Dat verneem ik ook in de werkzaamheden. 
Nagenoeg elke bestelde liter verf passeert mij. In de nieuwe 
productiehal wordt veel geautomatiseerd, waardoor ik mij 
ook kan richten op andere werkzaamheden. Daar kijk ik erg 
naar uit!’’
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IN GESPREK MET WIEBE BOELENS
productiemedewerker Anker Stuy Verven

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Wij zijn trots op hen en willen dan ook duurzaam 
gebruikmaken van hun talenten en diensten. Met behulp van controles en de nodige  
voorzieningen garanderen wij de veiligheid van onze medewerkers. Ook bieden wij  

de mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling en het ontplooien van talenten.
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Wij leveren al vele jaren verschillende systemen voor de meubel- en interieurbranche.  
Of het nu gaat om een oplosmiddelhoudend systeem voor het spuiten van eiken of  
om het verwerken van een watergedragen lak, hardwax of olie met de hand.  
Anker Stuy Verven/Heidelberg biedt de juiste oplossing. 

WILT U MEER WETEN OVER BOVENSTAANDE OPLOSSINGEN? 
Kijk dan op www.ankerstuy.nl. Tevens bieden wij u advies op maat.

ONZE OPLOSSINGEN

NATUURLIJKE UITSTRALING 
EN OPTIMALE BESCHERMING 

 HD LM NATUUREFFECTBEITS  

Deze oplosmiddelhoudende natuurbeits (een dunne 
laag) is de perfecte ondergrond voor bijvoorbeeld  
een afwerking met de HD Nano PUR Systeemlak  
Natuurmat. Het gaat hier om een totaal oplosmiddel- 
houdend systeem voor spuitapplicatie. 

 APLEXOL COLOR EFFECT STAIN SAND SHELL EN  
DE HD AQUA NATUURHOUTEFFECT GRONDLAK  

Beide watergedragen systemen vormen de ideale start  
voor een afwerking met de HD Aqua Top Acryl PU Lak 
Natuurmat. Voor een watergedragen systeem, zowel  
met spuit als met kwast/roller aan te brengen. 

Bovengenoemde ondergronden zijn ook uitstekend te combineren met onze Aplexol Hardwax Rapid matt. 
Zowel verspuitbaar als met de hand aan te brengen.
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