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Zo hebben ze voor NOVI Grand Caffè in Enschede een mooi 
project mogen realiseren. Voor het sanitair was NOVI op zoek 
naar iets bijzonders. Al gauw kwamen ze bij Brummelhuis 
Hout terecht voor het vervaardigen van unieke houten was-
tafels. De wastafels zijn robuust en sluiten geheel aan bij de 
interieurstijl van NOVI. 

De wens was om de natuurlijke uitstraling van het hout 
te behouden, zonder de functionaliteit te verliezen. In 
een sanitaire ruimte is het noodzakelijk dat het hout 
waterbestendig en onderhoudsvriendelijk is. Daarom is voor 
de afwerking gekozen voor de Anker Stuy Aplexol Hardwax. 
‘’De Aplexol Hardwax is makkelijk te verwerken en heeft een 
zeer mooie uitstraling die de tekening van het iepenhout 
ophaalt’, licht Niels Brummelhuis toe. ‘’De Hardwaxlaag zorgt 
voor een goede bescherming en is zeer gebruiksvriendelijk. 
Daarnaast is de Hardwax ook goed te combineren met andere 
kleurvarianten, waar je soms verrassende resultaten mee 
behaald.’’  De wastafels bij NOVI zijn behandeld met één laag 
in de tint Cloudy White en drie dunne lagen Natural. 
 
De vraag naar unieke, op maat gemaakte meubelen van 
massief hout groeit nog steeds. Mensen volgen trends op de 
voet en raken geïnspireerd. Hierdoor weten ze precies wat 
ze willen. Brummelhuis beschikt over een grote voorraad 

hout, waar men zelf 
het juiste hout kan 
uitzoeken voor dat ene 
unieke object. Er wordt 
gewerkt met alle legale 
houtsoorten die het 
FSC en PEFC keurmerk 
dragen. Brummelhuis 
Hout heeft een grote  
diversiteit aan hout-
soorten op voorraad, 
zoals, Hollands iepen, 
Duits iepen, Ameri-
kaans iepen, iroko en 
afrormosia.

Voor de behandeling van de houten objecten werkt Brummelhuis 
Hout met diverse meubel afwerkingsproducten uit het Anker Stuy 
assortiment, zoals grondverf, watergedragen lakken en de Hardwax 
oliën. ‘’Wij zijn erg te spreken over de producten van Anker Stuy  
Verven. De kwaliteit en het contact is uitstekend. Er wordt geluisterd 
naar de wensen van de klant om samen tot het beste resultaat te 
komen. Wij gebruiken alleen maar Anker Stuy!’’

www.brummelhuishout.nl

Beste lezer,

Voor u ligt een nieuwe editie van het Anker Stuy Magazine.  
Wederom een mooi nummer met nieuws en inspiratie uit onze  
verfbranche. Een breed scala aan artikelen over de meubel- en  
interieurbouw, de houtverwerkende industrie en de vakschilder. 
Ook het exportnieuws ontbreekt niet. 

In dit nummer aandacht voor een het prachtige renovatieproject RCO 
House,  het nieuwe onderkomen van het Koninklijk Concertgebouw- 
orkest. Neem een kijkje bij onze klanten Timmerfabriek Lanko uit  

Deurningen en Brummelhuis Hout uit Haaksbergen en lees 
wat onze Select Dealer Claasen Coatings allemaal voor u kan 
betekenen. Daarnaast kunt u kennis maken met onze manager 
Productie en R&D Marcel Pruis. Hij vertelt over zijn vak en passie 
en de ontwikkelingen bij Anker Stuy Verven. 

Wij wensen u veel  leesplezier,

Anker Stuy Verven

Na mijn studie begon ik bij DSM als applicatie 
medewerker op de afdeling waterborne acrylics 
for industrial wood en na dit eerste jaar stapte 
ik over naar Arizona Chemical als R&D Chemist 
voor de ontwikkeling van drukinktharsen. Nadat ik 
hier al een paar jaar werkte en druk bezig was met 
de ontwikkeling van producten en verbeteringen 
van productieprocessen in Frankrijk, Engeland en 
Finland, kreeg ik vaker de vraag of het niet een keer 
op zou hadden om steeds maar weer iets nieuws te 
ontwikkelen. In hun beleving was het toch ook een 
keer klaar en is er geen behoefte meer aan weer iets 
nieuws. Ik vond de vraag zeer bevreemdend, het was 
voor mij de normaalste zaak van de wereld om steeds 
weer iets nieuws te proberen, nieuwe producten 
te ontwikkelen en te kijken of het efficiënter en 
effectiever kan.

Normaliter wordt al veel verbeterd en vernieuwd onder 
dwang van veranderingen in wet- en regelgeving, 
klantenvragen, klachten, productieproblemen. Leuk, 
maar wel een beetje saai als dit de enige redenen 
zouden zijn. Voor mij geldt in ieder geval dat veel 
veranderingen ontstaan uit een diep gewortelde 
nieuwsgierigheid en scepsis, maar evengoed ook 
uit ontevredenheid en of jaloezie en wensen. Ik 
geloof dat zonder deze hele natuurlijke menselijke 
eigenschappen we nog steeds op een boom zouden 
leven.

Zo gebeurde het dat ik na Arizona Chemical, bij 
DSM in Zwolle en Schoonebeek en vervolgens bij 

de Firma BÜFA in Rastede/Oldenburg (Duitsland) 
terecht kwam. Het was een hele verandering voor 
mijn vrouw en mij. In totaal hebben we 14 jaar in 
Duitsland gewoond. Tijdens deze periode zijn ook 
onze beide kinderen Maik en Rosa (nu 12 en 10 
jaar oud) geboren. Hoewel we ons in Duitsland een 
tweede Heimat hadden opgebouwd voelden we ons 
af en toe nog steeds een vreemde eend in de bijt. We 
zijn tenslotte Nederlanders en geen Duitsers.

Zoals te verwachten was, werden we dan ook voor 
de keuze gesteld, terug naar Nederland of toch in 
Duitsland blijven? Willen we én kunnen we zo’n grote 
verandering aan? Alles op het spel zetten wat we 
hebben opgebouwd, onze omgeving, sociaal leven, 
scholen, sport, werkomgeving, taal en cultuur? Een 
mega-impact en dan speciaal voor onze kinderen. Om 
deze veranderingen met een gerust hart om te zetten 
hadden we zekerheid nodig. Een dak boven onze hoofd  
waar we genoeg plek hebben om ons eigen spulletjes 
kwijt te kunnen om ons thuis te voelen. Geld om te 
leven, met voldoende vastigheid en regelmaat, een 
betrouwbare, gedegen werkgever en een regio die bij 
ons past en vooral een plek om als gezin samen te 
zijn. Eigenlijk was voor ons de hoofdvraag: ”Kunnen 
we ons hier samen een toekomst voorstellen?”

Hoewel de veranderingen veel stress en druk 
betekenen, hebben we de stap gewaagd. Mijn gezin 
en ik van Nethen (D) naar Marum (NL) en van AB-
Polymerchemie in Aurich (D) naar Anker Stuy Verven 
in Terwispel (NL).

Sinds mijn begin bij Anker Stuy Verven, op 1 maart 
2018, is er al veel veranderd, zowel in productie als 
in de laboratoria. Daarbij blijft het niet begrenst tot 
aanschaf van apparatuur, buffer- en voorraadtanks, 
nieuwe productontwikkelingen en opschalingen, 
maar ook op het personele vlak. Al deze veranderingen 
zetten de organisatie behoorlijk onder druk en daarbij 
komt…, we zijn nog lang niet klaar. Denk bijvoorbeeld 
aan de complete om-/uitbouw met additioneel 
ca. 2000 m² productieruimte. Dit betekent vele 
veranderingen voor de productieprocessen, interne en 
externe goederenstromen, versterkte automatisering 
maar ook in de werkzaamheden van de medewerkers.

Dat dit niet voor iedereen even makkelijk is en niet 
zonder slag of stoot gaat, mag duidelijk zijn. Daarom 
vind ik het belangrijk om voldoende zekerheid te 
geven door te informeren, duidelijke doelen te stellen, 
verrassingen te vermijden en vertrouwen uit te stralen 
naar de toekomst.

Daarmee is niet gezegd dat het eenvoudig is en dat het 
allemaal van een leien dakje gaat. Echter geldt voor 
mijn gezin, mijzelf alsook voor Anker Stuy Verven, dat 
we overtuigd zijn dat we ons goed hebben voorbereid 
op de toekomst die we ons hebben voorgesteld. 

(DOOR: MARCEL PRUIS, MANAGER PRODUCTIE/R&D)

NATUURLIJK 
VERANDEREN!

VERANDEREN?  
NATUURLIJK!

Toen ik begon met mijn laboratorium opleiding, wekte ik een grote 

verrassing in mijn omgeving. Wie wil er nou op een laboratorium werken? 

Een witte met zeldzame vlekken besmeurde labjas, reageerbuisjes met 

mysterieuze vloeistoffen, stinkende en rokende chemicaliën. En dus werd 

ik een laboratoriummuis.

BRUMMELHUIS HOUT
Brummelhuis Hout, is een kleinschalige onderneming uit het Twentse Haaksbergen 

en is in 2012 opgericht. Eigenaar Niels Brummelhuis heeft een passie voor hout, 

bouwen en renoveren. Met een klein team worden de mooiste projecten gerealiseerd. 

Altijd van hoge kwaliteit, altijd op maat en altijd met hout. 
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CLAASEN COATINGS   
DOOR DE WOL GEVERFDE PARTNER

Non-paint producten
Naast het omvangrijke aanbod van industrie- 
lakken bieden we een compleet assortiment  
van non-paint producten, waaronder de schuur- 
en afzuigsystemen, reinigingssystemen, spuit- 
apparatuur e.d. Verder vindt u bij ons een  
uitgebreide sortering van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen die continue voldoen aan de 
arbo- en milieuwetgeving.

Thema-avonden, trainingen en 
workshops
Bij Claasen Coatings delen we onze kennis  
en ervaring graag met u. Zo organiseren we 
regelmatig thema-avonden over diverse onder-
werpen, zoals schuurtechnieken, spuitappara-
tuur e.d. Wij stemmen ons aanbod zorgvuldig 
af op uw wensen. Voor applicateurs bieden 
we bijvoorbeeld verftechnische trainingen en  
workshops over het gebruik van onze producten.  
Werkschema’s, objectbezoekrapporten, onder-
linge mailcommunicatie, kortom de gezamen- 
lijke informatie over uw project, kunt u daar 
overzichtelijk terugvinden.

Tot slot: indien gewenst bieden we ondersteu-
ning bij uw voorraadbeheer. Zodat u altijd de 
juiste voorraad, in de juiste hoeveelheden en op 
het juiste moment op de plank heeft. Alles voor 
een soepele voortgang van uw werkzaamheden.

Verf appliceren is een ambacht. Vakmanschap dat vraagt 

om een scherp oog voor detail en kennis van zaken. Als 

gespecialiseerde partner begrijpt Claasen Coatings dat grondige 

productkennis en deskundig advies over materiaalkeuze en 

ondergrond onmisbaar zijn voor een duurzame bescherming.  

Wij adviseren en leveren een compleet assortiment 

A-merken van professionele bouwverven, industrielakken, 

gereedschappen en aanverwante producten en diensten.

Attent op elk moment
Ons team legt de lat hoog als het gaat om 
oplossingsgerichte adviezen, persoonlijke 
aandacht en betrouwbare leveringen. Op ba-
sis van uw wensen, werkzaamheden en plan-
ning levert Claasen Coatings vakmanschap 
op maat en profiteert u van onze pro-actieve 
houding.
‘Attent op elk moment’, zo luidt het motto van 
ons team. Hoe zij dit aan u laten zien? Zij zijn 
uw partner in werk en maken u deelgenoot 
van hun continue innoverende vakkennis.

Betrokken en innovatief 
ondernemerschap
Claasen Coatings staat met een deskun-
dig team van vakadviseurs en medewerkers 
garant voor een betrouwbare advisering en 
dienstverlening, waarin de wederzijdse be-
trokkenheid tussen bedrijf en medewerkers 
leidend is. Met trots mag Claasen Coatings 
zich inmiddels marktleider noemen in de re-
gio groot Haaglanden, het Westland en regio 
Zoetermeer-Waddinxveen. Dankzij innovatief 
ondernemerschap zijn wij een flexibele part-
ner die vernieuwingen snel doorvoert en zich 
aanpast aan veranderende omstandigheden.

Compleet assortiment A-merken
Als gespecialiseerde partner leveren we 
alleen de beste merken bouwverven en industriële coatings uit binnen- 
en buitenland. Voor de houtverwerkende- en metaalindustrie leveren we 
coatings van Anker Stuy en PLP Coatings. Wij stemmen onze product- 
keuze zorgvuldig af op uw vraag, markteisen en wet- en regelgeving. 

Onze samenwerking met Anker Stuy op het gebied van meubellakken en 
verfsystemen voor de timmerindustrie dateert inmiddels al vanaf 2009. De 
expertise en het ruime assortiment van Anker Stuy geeft ons de tools om de 
belangrijkste aanbieder te zijn in ons werkgebied.

De Engelse markt kenmerkt zich door ‘Sash 
windows’ en ‘Casement windows’. Een ‘Sash 
window’ is een raam die verticaal geopend 
wordt door middel van gebalanceerde ge-
wichten die in de zijkant van het raam worden 
ingebouwd. Een ‘Casement window’ is een 
kozijn zoals wij die ook in Nederland kennen, 
met een raam die naar buiten gedraaid kan 
worden. 

De verschillende ontwerpen, vereisen ook ver-
schillende productieprocessen, die bij Beech-
hall Joinery goed op elkaar zijn afgestemd.  
In het productieproces bieden ze de klant  
drie houtsoorten aan, waaronder Accoya, 
Sapupira en vuren. Jimmy, eigenaar van 
Beechhall Joinery, omschrijft de Engelse 
houtverwerkende markt als authentiek en 
gedreven. Waar graag gebruik gemaakt wordt 
van Europese innovaties op het gebied van 
hang- en sluitwerk, hout en chemicaliën.

Anderhalf jaar geleden is Beechhall Joinery  
de verfsystemen van Anker Stuy Verven 
gaan gebruiken.  Ze zijn zeer content over de 
toepassing en verwerking van de producten. 
“De producten kenmerken zich door een zeer 
eenvoudige en goede manier van verwerken. 
De vloei en droging is in alle seizoenen van 
het jaar gewoon perfect. Dit hebben we bij  

andere merken echt  
anders ervaren. Daarnaast 
kan ik met deze voordelen 
zeer goede garanties 
afgeven aan mijn klanten”, 
aldus Jimmy.  

Uiteraard is de ‘Brexit’ een 
punt van discussie. Jimmy 
heeft destijds voor ‘out’ 
gestemd, omdat hij vindt 
dat het Verenigd Koninkrijk 
weer controle moet krijgen 
over haar eigen keuzes en 
beleid.  

Om op deze manier als het ware terug te  
gaan naar de industriële revolutie van de 
jaren 20/30, die zorgde voor een enorme 
economische boost. Uiteraard is het  
afwachten wat de gevolgen op kort  
termijn zullen zijn.

Beechhall Joinery creëert vooral naams- 
bekendheid via social media. Met zo’n  
70.000 volgers op Instagram is het bereik 
groot. Jimmy geeft aan dat ze veel inzetten 
op Google Adwords campagnes. “Maandelijks 
hebben wij een ruim budget voor online  
campagnes. Wij merken dat deze manier  
van werken veel meer oplevert en meer  
meetbaar was dan advertenties in vakbladen 
of deelname aan beurzen. Mensen weten ons 
online goed te vinden en met verschillende 
showrooms in London, kunnen wij iedere 
klant bedienen en voorzien van de juiste 
informatie.” 

EXPORT NIEUWS

BEECHHALL JOINERY 

Beechhall Joinery is een 
timmerfabriek gevestigd in Essex 
en Oost-Londen. Ze produceren 

schrijnwerk in een traditionele en 
eigentijdse stijl, handgemaakt door 

bekwame vakmannen met meer 
dan 30 jaar ervaring. Beechhall 

Joinery levert aan de Engelse 
markt, voor zowel particulieren 

als voor bouwbedrijven. 

www.beechhalljoinery.co.uk
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ClaasenCoatings 
Waldorpstraat 521 
2521 CK Den Haag
070-3883000 
info@claasencoatings.nl
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Het Koninklijk Concertgebouworkest krijgt een 
nieuw onderkomen. Het pand ondergaat een grondige  

renovatie, waarbij al het schilderwerk behandeld  
wordt met onze producten. Dit unieke project  

wordt eind 2018 opgeleverd.  

KONINKLIJK 
CONCERTGEBOUWORKEST 
ONDERGAAT EEN GRONDIGE RENOVATIE

Anker Stuy Verven bouwt mee 
Wij zijn nauw betrokken geraakt bij deze reno-
vatie door onze kennis en vakmanschap op het 
gebied van kwaliteitsverven voor monumen-
tale panden. Het historische pand, gelegen in 
Amsterdam en dat in 1908 door de beroemde 
architect H.P. Berlage is ontworpen, wordt zo-
wel binnen als buiten volledig voorzien van di-
verse verfsystemen uit ons assortiment.

Na de grote renovatie projecten en het  
opzetten van de eerste kleurproeven zijn de 
schilderwerkzaamheden inmiddels begonnen. 
Sinds de start van de verbouwing in septem-
ber 2017 zijn de originele Berlage-ornamenten 
beschermd door een houten bekisting. In het 
trappenhuis wordt deze bekisting nu deels  
verwijderd. Dit geeft schilders de gelegenheid 
de trapleuningen van een verse verflaag te 
voorzien in de oorspronkelijke Berlagekleuren. 

Daarmee wordt het trappen-
huis in stijl hersteld. Ook 
wordt er rekening gehou-
den met de ambiance en 
de akoestische eisen in het 
gebouw. Zo worden binnen 
speciale kleuren toegepast 
om een mooie en rustige am-
biance te creëren. 

Nergens is de verbouwing zo goed waar-
neembaar als bij de achtergevel van het Royal  
Concertgebouw Orchestra (RCO) House. De 
dakkapellen zoals die door bouwmeester  
Berlage zijn ontworpen, zijn weer in volle  
glorie te bewonderen. De kozijnen zijn voor- 
behandeld met Waarborg Grondverf en afge-
lakt met Waarborg Hoogglans Lakverf uit ons 
assortiment. 

Een nieuw fundament voor het orkest
Het toekomstige RCO House wordt geves-
tigd op een prachtige locatie in het hart van  
Amsterdam, op een steenworp afstand van het 
Concertgebouw en kijkt uit op het Museum-
plein. Na de grondige verbouwing, gerealiseerd 
door Koninklijke Woudenberg en begeleid door 

Team V Architectuur en archi-
tectenbureau Fritz, biedt het 
pand ruimte aan oefenruimtes 
voor musici, een ensemblezaal 
voor kleine concerten, lezingen 
en educatieve activiteiten. Ook 
de staf vestigt zich in het pand. 
Hiermee wordt voorzien in een 
grote behoefte. Het orkest 
hoopt het pand eind 2018, rond 
de viering van zijn 130ste ver-
jaardag, te kunnen betrekken. 

Voor ons is dit een prestige  
project om aan mee te werken en een waar- 
dering dat onze producten door de fijnproevers 
zeer gewaardeerd worden.

Herfst  
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LanKo Timmerfabriek, uit het Twenste Deurningen is 
al vele jaren een begrip. De timmerfabriek  

bestaat sinds 1906 en vanaf 2005 produceren  
zij onder de naam LanKo. 

LanKo maakt kwaliteitsproducten voor bedrijven en particulieren. 
‘’Alle houten kozijnen, ramen en deuren worden vakkundig op maat ge-
maakt en afgeleverd op locatie’’, licht eigenaar de heer Koen Lansink 
toe. ‘’De vraag naar op maat gemaakte producten is groot. Kleine en 
grote werken, standaard en exclusief, wij maken alles op maat.’’

In de werkplaats van LanKo werken ervaren vaklieden die de kozijn- en 
werktekeningen met de computer uitwerken. Vervolgens wordt het tim-
merwerk met computergestuurde machines in de werkplaats vervaar-
digd. Dit zijn veelal enkel stuks houten kozijnen, ramen en deuren, voor 
verbouw en nieuwbouw en standaard houten stelkozijnen. 

LanKo besteed veel aandacht 
aan vernieuwing. In 2017 heb-
ben ze een nieuwe spuiterij 
gerealiseerd en zijn ze uitge-
breid met een Biesse Winline 
bewerkingscentrum. De groei 
gaat door, want op dit moment 
zijn ze volop bezig om een 
tweede bewerkingscentrum 
te realiseren.  

LANKO 
TIMMERFABRIEK

De specialist in kozijnen, 
ramen en deuren

ALS PARTICULIER 
BESTELLEN?  

GA NAAR WWW.ANKERSTUYSHOP.NL   

Kortingscode geldig t/m 31 december 2018

MA092018

Uw kortingscode

15% KORTING OP ALLE PRODUCTEN

Via een externe spuiter is LanKo bekend geraakt met de verfsystemen 
van Anker Stuy. Dit is zo goed bevallen dat ze in hun eigen spuiterij nu 
standaard met de Aplex Aqua Systeemcoat S ZM spuiten. Lansink 
voegt daaraan toe: ‘’Het verfsysteem van Anker Stuy behaalde na 
een aantal testen het beste resultaat. De verf is gemakkelijk te 
verwerken en heeft een zeer goede dekking. De houtkleuren trekken 
niet door het hout.’’

Alle houten elementen die bij LanKo worden geproduceerd worden 
standaard in de voorlak gespoten. Uitstekende verf voor alle houten 
kozijnen, ramen en deuren’’, zegt Lansink tot slot. 

www.lanko.nl
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HOOGWAARDIGE 
KLEURLAKKEN
Wij leveren al vele jaren verschillende systemen kleurlakken voor de meubel- en 
interieurbranche. Samen met onze select dealers en technisch adviseurs bieden 
wij service op maat wat resulteert in tevreden afnemers en unieke referenties.

TREND VAN HET MOMENT: METALLIC LAKKEN
De vraag naar metallic lakken is groot op dit moment. Wij bieden deze lakken aan als  
1 component met een 2-componenten blanke aflak, in verschillende glansgraden.  
Ze zijn ook direct als 2-componenten lak verwerkbaar.

ONS ASSORTIMENT: 
- HD Pur Color Kleurlak Metallic. Een oplosmiddelhoudende 2K kleurlak op basis van polyurethaan. 

Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren door ons universele kleurmengsysteem.
- HD Color Kleurlak Metallic in de zeer veel gevraagde kleuren koper, goud en zilver.  

Een oplosmiddelhoudende Metalliclak met zeer brilliante metallic pigmenten.

Wilt u meer weten over deze kleurlakken?  Kijk dan op www.ankerstuy.nl. 

NU OOK 

METALLIC 

KLEUREN 
BESCHIKBAAR


