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Hoe ben je op het idee gekomen?
Ik wilde een stoel maken die met mij mee beweegt omdat ik als drummer 
zelden stil zit. Zo ontstond het idee voor een schommelstoel. Ik heb de 
cirkel als basis genomen omdat ik een fascinatie heb voor deze vorm. 
Niet zo gek natuurlijk als je een drummer bent.

Waar moest de stoel aan voldoen?
De stoel volgt elke beweging die je maakt en omarmt je als het ware. 
Ik heb bij het ontwerpen vooral gezocht naar de perfecte hoogte om je 
armen te ondersteunen. Dat was een hele klus omdat lichaamsverhou-
dingen nogal kunnen verschillen. Uiteindelijk heb ik een hoogte gevonden 
die comfortabel is. 

Details?
Ik kan de stoel met alle materialen bekleden van nieuw soepel leer tot flu-
welen gordijnen uit de vorige eeuw. Alle stoelen worden genummerd. Zo 
is er tot op de dag van vandaag nog niet één stoel hetzelfde. En inmiddels 
heb ik ook een bijpassend tafeltje ontworpen. 

JA–STOEL 
VAN STIJN CLAASSEN  
Stijn Claassen is ontwerper, uitvinder én drummer.  

We hebben het hier over zijn ontwerp van de JA-stoel.  

Stijn bouwt elke JA-stoel met de hand van Berken Multiplex.  

De JA-stoel is een Design Schommelstoel gebaseerd op een  per-

fecte cirkel. De stoel beweegt met je mee en knikt als het ware: JA.  

Welke materialen heb je gebruikt?
Het hout dat gebruikt wordt is berken multiplex met FSC mixed keurmerk. 
Het maken van de stoel kost veel tijd en er komt heel veel schuurwerk 
bij kijken. Het kopse hout zuigt, zeker bij de eerste laag, ook behoorlijk 
wat lak op. Uiteindelijk wordt de stoel afgewerkt met 3 lagen natuurmatte 
meubellak van Anker Stuy Verven, de HD Aqua Top Acryl PU Lak (40-
7100-0001). Deze lak is zo fraai dat er regelmatig gevraagd wordt of de 
stoel niet gelakt zou moeten 
worden. Kijk, dan heb je een 
lak die onzichtbaar is maar 
wel maximaal beschermt. 
De lak kenmerkt zich door 
een geringe opvezeling, 
mooie houttekening, is 
minder milieubelastend 
en bezit na de uitharding 
nagenoeg de krasvaste 
eigenschappen van een 2K 
lak. Claasen Coatings uit 
Den Haag, Select Dealer 
van Anker Stuy Verven 
heeft mij in het project 
optimaal geadviseerd.
 
Hoe gaat het nu met de stoel ?
De JA-Stoel heeft al redelijk wat publiciteit gekregen. De stoel kreeg 
aandacht in een aantal krantenartikelen. En de stoel is gebruikt in het 
VPRO-programma ‘De Toekomstbouwers’. Tijdens de finale waren er 
twee JA-Stoelen in beeld. Op één ervan zat presentator Wilfried de Jong. 

Het gaat dus de goede kant op?
Daar is maar één antwoord op te geven: JA

VOOR MEER INFORMATIE:
www.ja-stoel.nl. Stoelen zijn o.a. te koop via de web-
site of bij Kadenz interieur, Prinsestraat  98 Den Haag 
en De Klare Lijn, nieuwe rijn 61, Leiden

tekst: Roeline Ruules © 2017

Beste lezer,

Voor u ligt het nieuwe Anker Stuy Magazine. Een lente 
special, vol nieuws en inspiratie uit onze verfbranche. Waar 
we in het vorige nummer alleen de nadruk op de meubel – en 
interieurbouw gelegd hebben, komen in deze uitgave ook de 
vakschilders en de houtverwerkende industrie aan bod. Een 
breed scala aan leuke en nieuwe items! 

In dit nummer onder andere aandacht voor een bijzonder referentiepro-
ject, de JA-stoel van top designer Stijn Claassen. Hoe onderhoud en     
beschermt u het beste uw buitenhout? Het is weer lente, dus tijd om de 

terrassen weer klaar te maken voor de warme dagen. Lees ook 
meer over ons nieuwe kleurmengsysteem voor de timmerindus-
trie. Hoe werkt het precies en wat zijn de voordelen? Neem een 
kijkje bij onze klanten VIOS Trappen uit Driebruggen en Duimstok-
kenfabriek Schuil uit Drachten en maak kennis met onze buitendi-
enstmedewerker Arjan van Lochem. Hij vertelt graag over zijn vak 
en passie voor verf. 

Wij wensen u veel  leesplezier,

Anker Stuy Verven

In 1994 kreeg ik de functie van commercieel 
technisch medewerker in de meubelindustrie. 
Het was een bloeiperiode waarbij huizen      
helemaal vol stonden met mdf, grenen, eiken 
etc. Alles werd in die tijd natuurlijk gelakt met 
oplosmiddelhoudende laksystemen. Er is de af-
gelopen decennia helaas veel meubelproductie 
vertrokken naar het buitenland. Naast de krimp 
en verlies van de meubelproductie, was het een 
grote uitdaging om als meubelproducent je 
hoofd boven water te houden. Dit kan de meu-
belfabrikant natuurlijk niet zonder zijn   leveran-
ciers. Samen met de klant een nieuwe af-
werking bedenken vind ik nog steeds uitdagend. 
Lekker creatief met verschillende materialen en 
technieken tot een eindresultaat komen blijft 
fantastisch. 

Vanaf 2002 ben ik mijn werkzaamheden in de 
meubelindustrie gaan combineren met de tim-
merindustrie. Beide hout, maar een totaal ver-
schillende markt. In deze markt hoef je meestal 
geen verfsystemen te ontwikkelen, maar heb-

ben we te maken met KOMO gecertificeerde 
systemen. Hierbij vind ik de uitdaging om het in 
de spuiterij zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Begeleiden van spuiters tijdens het spuitproces 
is erg waardevol voor de relatie. Het komt nogal 
eens voor dat men niet het gewenste eindre-
sultaat krijgt. Dit zit vaak in details die je dan 
eerst moet zien bloot te leggen en vervolgens 
proberen zo simpel mogelijk bij te sturen tot het 
resultaat is bereikt.

Sinds oktober 2013 ben ik werkzaam voor 
Anker Stuy Verven. Een erg mooi no nonsens 
bedrijf. Mijn eerste jaar bij Anker Stuy Verven 
heb ik vrijwel uitsluitend de meubelindustrie 
bewerkt met het productenpakket van onze 
partner Heidelberg Coatings. Een zeer com-
pleet productenpakket dat uniek is in de markt. 
Of het nu om beitsen, olie/wax, watergedragen, 
oplosmiddelhoudend, natuurmat of hoogglans 
gaat, niets is onmogelijk. Ook grote industriële 
lakverwerkers kunnen prima worden bediend. 
Hierbij is het vaak noodzakelijk dat er speciale 

maatwerkproducten worden ontwikkeld die 
passen in het lakproces van de klant. Door de 
korte lijnen met het laboratorium kunnen we 
deze snel ontwikkelen en testen in het appli-
catiecentrum. Hier kunnen we eventueel in 
bijzijn van de klant de lakstraat van de klant 
exact nabootsen. Pas als we dan tevreden zijn, 
gaan we bij de klant op de lijn testen. Korte 
lijnen en snel handelen worden steeds belang-
rijker. In de timmerindustrie zie je de laatste 
jaren ook een versnelde ontwikkeling met be-
trekking tot de automatisering van de productie 
en het spuitproces. Door de toenemende vraag 
naar voor- en aflaksystemen, is de totale droog-
tijd van de verfsystemen ook verlengd. Verfsys-
temen moeten sneller worden zonder verlies 
van kwaliteit. 

Ik hoop nog vele jaren bij te kunnen dragen aan 
de verdere groei van Anker Stuy Verven. Een 
totaalleverancier met betrouwbare collega’s 
en producten waar de klant nog echt centraal 
staat. 

SINDS 2013 COMMERCIEEL TECHNISCH ADVISEUR BIJ ANKER STUY VERVEN

MAAK KENNIS MET
ARJAN VAN LOCHEM

Samen met mijn vrouw Marjolein en onze Labrador Boaz wonen wij aan 
de rand van de stad Enschede. Onze dochter Mandy en zoon Pim zijn 
inmiddels het huis uit. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het racefietsen, 
mountainbiken, tennissen of skiën. Na het afronden van de Schilderschool 
(CIBAP) in Zwolle heb ik verschillende functies bekleed in de verfbranche. 
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KLEURMENGMACHINE  
NU OOK VOOR ONS 
TIMMERINDUSTRIE ASSORTIMENT 

Nieuwste technologie mengkleurpasta’s 
Wij hanteren de nieuwste technologie op het gebied van mengkleur-
pasta’s. Deze mengkleurpasta’s zijn ontwikkeld in eigen laboratorium 
en worden in eigen huis geproduceerd. Hierdoor weten wij voor 100% 
waaruit ons eindproduct bestaat. Eigenschappen zoals droging, door-
droging, glans, vloeiing van de verf worden niet nadelig beïnvloed door 
de kleurpasta technologie. Dit in tegenstelling met sommige andere verf-
leveranciers die hun kleurpasta’s extern inkopen en gebruik maken van 
de aangeleverde kleurformuleringen.

De kleurformuleringen die zijn ingebracht in onze software database 
zijn volledig doorgetest en genieten de kleinste delta-afwijking die naar 
onze mening mogelijk is. Daarnaast bieden wij een ruime bibliotheek aan 
kleurenwaaiers en bijbehorende formuleringen. Voorbeelden zijn de RAL 
& NCS waaiers en de kleurenwaaiers van de Nederlandse en Europese 
verfproducenten.

‘’Met het kleurmengsysteem bieden wij  
een efficiëntere manier van werken.  
Geen grote voorraden meer en geen levertijd. ’’ 

Door middel van ons kleurmengsysteem bieden wij een enorme flexibili-
teit en de mogelijkheid om op eigen locatie onze producten op kleur 
te maken. Al vele jaren bieden wij deze mogelijkheid aan voor diverse 
verfsystemen uit ons vakschilder en interieur & meubel assortiment, 
maar vanaf heden is het systeem ook mogelijk voor onze watergedra-
gen producten voor de timmerindustrie. Of het nu om transparante of 
dekkende kleuren gaat, alles is mogelijk. 

‘’Met het kleurenmengsysteem bieden wij een 
efficiëntere manier van werken. Geen grote 

voorraden meer en geen levertijd. Door de verfijnde 
instellingen is het ook mogelijk om de exact 

benodigde hoeveelheid te mengen, waardoor je 
geen restanten overhoudt. Kortom een enorme 

flexibiliteit binnen handbereik ’’, licht sales 
manager Marcel van Arnhem toe. 
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Mighton Products Ltd, onze partner in het 
Verenigd Koninkrijk levert ons verfsys-
teem voor luxe vakantiewoningen aan de 
Jurassic Coast in Dorset. 

Deze prestigieuze nieuwe vakantiewoningen 
behouden, ondanks alle weersinvloeden aan 

zee, hun oorspronkelijke uiterlijk, dankzij de 
Ankolux Aqua Woodstain TP uit het Mighton 
– Anker Stuy assortiment. 

Er is voor dit verfsysteem gekozen na inten-
sief overleg tussen Mighton en houtleveran- 
cier Mike England Timber. Mike England 
Timber is leverancier voor het bedrijf Prestige       

 Homeseeker Park & 
Leisure Homes, die 
de luxe vakantiewo-
ningen vervaardigen. 

Colin Bennet van 
Mike England Timber 
verklaart de keuze: 

“We wilden de natuurlijke uitstraling van het 
larikshout behouden met een verfsysteem die 
zowel in het hout penetreert als een filmvor-
ming op het hout achter laat, voor het bieden 
van een maximale weersbestendigheid.       
Bepaalde zijden van de accommodaties 
liggen op slechts 500 meter van de zee en 
is daarom gevoelig voor zowel ruig weer als 
zoutnevel. “

Graham Avery, Mighton Techinal Coating  
directeur vervolgde: “De verfsystemen van 
Anker Stuy zijn over de hele wereld in ver-
schillende weersomstandigheden beproefd 
en getest, zowel in extreme hitte, kou, storm 
en droogte. Met zo’n prestigieuze locatie als 
deze, is het uiterlijk van het hout bijna net zo 
cruciaal als zijn prestaties, dus de keuze van 
het verfsysteem is een belangrijke. “

Hij voegde eraan toe dat de kopers van de 
woningen ook een onderhoudspakket aange-
boden krijgen, zodat het oorspronkelijke uiter-
lijk behouden blijft met een consistente kleur 
van de gebruikte materialen.

EXPORT NIEUWS

LUXE ACCOMMODATIES AAN ZEE 
PRONKEN MET MIGHTON – ANKER STUY 

DE DUIMSTOK ALS TRADITIONEEL MEETINSTRUMENT 

De traditionele timmermansduimstok is 
een houten in vier delen inklapbaar meet-
instrument, die al lang geen duimen meer 
aangeeft maar exact 100 centimeters. 
Onmisbaar voor iedere vakman.
Sinds 1945 wordt dit ambachtelijke 
oer-meetinstrument geproduceerd door 
de firma Schuil uit Drachten. De laatste 
decennia zijn ze de enige producent van 
de houten duimstok ter wereld. 
 
Een echt familiebedrijf, Peter zijn broer René 
en zus Ingrid Schuil leiden de productie van 

circa 400.000 duimstokken die 
jaarlijks de fabriek verlaten. Naast 
de traditionele houten duimstokken 
worden er ook kunststof en alumi- 
nium varianten geproduceerd, maar 
de klassiek houten blijft favoriet. 
Hiervoor wordt overwegend gebruik 
gemaakt van de houtsoort Steen-
beuken. Deze houtsoort is taai, sterk 
en splintert niet, dus bij uitstek ge-
schikt voor de technische industrie 
en voor gereedschappen.  

In de fabriek is de productie van de 
duimstokken op de voet te volgen. 

Kwaliteit staat bij Schuil hoog in het vaandel, 
daarom wordt alles in eigen huis gemaakt. Van 
de scharnieren tot aan het nauwkeurig zagen 
van de latjes uit ruwe planken. Er wordt gebruik 
gemaakt van kwaliteitshout. Deze houtsoort is 
licht van kleur, blijft goed recht en is sterk. Dit 
is essentieel voor een goede duimstok. 

Voor de behandeling van de duimstokken 
wordt gekozen voor onze HD Cellulose Lak 
Blank. Deze lak kenmerkt zich door de snelle 
droging, goede hechting en een mooie hout-
tekening. De lak is uitvoerig getest op de spe-

ciale lakstraat en afgestemd op de laklijn van 
dit speciale productieproces. Na het spuiten 
worden de duimstokken twintig minuten in de 
droogkast gelegd en zijn dan direct klaar voor 
gebruik. 

De duimstok van Schuil 
is een prachtig staaltje 

vakmanschap! 

marloes
Notitie
afbreking 
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Kwaliteit staat centraal bij VIOS Trappen. Dit komt niet alleen naar voren 
in de productie, maar in alles wat wij doen. Dit gebeurt in de eigen fabriek, 
waardoor maatwerk mogelijk is. Wij blijven onszelf uitdagen. De mede-
werkers hebben ‘hart’ voor het product. Ons motto: het kan altijd een trede 
hoger. Daarom laten wij niets aan het toeval over. Wij leveren geen plan-
ken, zelfs geen trappen, maar een multifucntioneel verdiepingsmeubel. 

Alle zorg en aandacht gaat naar het product toe. Wij ontwikkelen eigen 
software voor effectief houtgebruik, een trap die na plaatsing voorzien 
kan worden van nieuwe treden en eenvoudig te monteren trapladen. Wij 
werken met een eigen verfstraat, waarmee we sneller en strakker com-
plete trappen kunnen verven. 

Daarnaast ontzorgen wij de klanten volledig door op alle fronten mee en 
vooruit te denken. Wij bieden het complete pakket: van inmeten op de 
bouw tot een startgesprek, het aftimmeren en aflakken, intensieve be-
geleiding en nazorg. De BIM-methodiek is bij ons gemeengoed en door 
LEAN te werken, beheersen wij het productieproces uitstekend. 

VIOS:  
UW PARTNER IN DE 
TRAPPENWERELD

Voor het spuiten van onze trappen maken wij gebruik van de Ankocryl 
Basisverf voor trappen (17-0508). Deze watergedragen verf op basis van 
acrylaatdispersie is waterverdunbaar, sneldrogend met een hoge 
slijtweerstand. In het verleden hebben wij altijd met andere leveranciers 
gewerkt. Echter bij ons ontstond de vraag naar watergedragen en niet 
krakende lakken. Andere leveranciers konden deze niet leveren. Zo is het 
contact met Anker Stuy Verven ontstaan. Wij ervaren deze samenwerking 
als bijzonder prettig. Vanuit Anker Stuy Verven reageren ze altijd snel en 
daadkrachtig. Dit past bij onze cultuur en zorgt voor veel vertrouwen. We 
bouwen zo aan een echt partnerschap met elkaar. 

Het volautomatisch spuiten van trapdelen gebeurt in onze LTIBV/Makor 
lijn. Alle traponderdelen worden automatisch ingelezen als een batch en 
door de lijn heen gevoerd. De lijn transporteert de opgelegde batch door 
een ontstoffing machine waarna ze worden voorzien van de coating. In 
een multilevel droogoven worden ze grondig gedroogd en automatisch 
gekeerd en wordt de andere zijde voorzien van een laklaag. Uiteindelijk 
komen de producten bij losstation één of twee waar het direct door gaat 
naar de opslag. Hier vandaan kunnen de trappenstellers elke ochtend lad-
en en plaatsen. Een mooi technisch hoogstandje waar we trots op zijn.

    achtige massa, waarmee door middel van een medium harde borstel 
het vuil grondig geborsteld kan worden. Vervolgens dient het geheel 
weer goed afgespoeld te worden met schoon water. Als het hout goed 
droog is kan de afwerking met de Exterior Oil beginnen.

Natuurlijke beitsen
De Ankolux Aqua Woodstain (16-0219) is een waterverdunbare, trans-
parent, impregnerende, niet filmvormende houtbeits. Deze houtbeits is 
geschikt voor binnen en buiten, is makkelijk te verwerken en dringt zeer 
goed door in het hout. De zeer goede buitenduurzaamheid is één van de 
voornaamste kenmerken, de beits bevat UV stabilisatoren en is water-
dampdoorlatend. De Woodstain is met name geschikt voor fijnbezaagd 
hout met een open structuur, zoals bijvoorbeeld gevelbekleding. 

Een medium filmvormende houtbeits is de Ankolux Aqua Woodcoat  
(16-0221), een watergedragen, transparant penetrerende beits op basis 
van Alkydemulsie. Deze houtbeits is geschikt voor buiten en toepasbaar 
als duurzame afwerking op naald- en loofhout soorten, zoals bijvoorbeeld 
een tuinhuis. De beits heeft een goede doordroging, bevat een UV filter 
en is vochtregulerend. Een goede buitenduurzaamheid is daarom ook 
een belangrijk kenmerk van deze beits. Door de filmvorming is het onder-
houdsinterval ongeveer zeven jaar. Dit is een langere periode dan bij een 
niet filmvormende beits.  

Voor de uitlevering van onze buitenoliën en beitsen werken wij 
samen met de professionele groothandel. Verspreid over 

heel Nederland kunnen zij optimale service bieden. Hiermee 
garanderen wij een landelijke dekking. De producten worden 

uit voorraad geleverd. 

 
Kijk voor onze verkooppunten op onze website: 

www.ankerstuy.nl/verkooppunten

Buitenhout heeft heel wat te voorduren. Om een houten terras, tuinmeu-
bel, pergola, tuinhuis of gevelbetimmering optimaal te beschermen en te 
onderhouden kan er een olie of beits toegepast worden. Oliën en beitsen 
lijken veel op elkaar. Beide penetreren ze in het hout en bieden bescher-
ming van binnenuit. Het verschil zit hem echter in de mate van 
bescherming. 

Beits laat een verffilm achter die het hout tot wel vijf jaar lang beschermd 
tegen weersinvloeden en vergrijzing. Olie beschermt het hout ook tegen 
weersinvloeden, maar in mindere mate dan beits. Olie trekt geheel in het 
hout en is als het ware een opfrisbeurt, die gedurende één á twee jaar 
bescherming biedt. Je zult dus vaker je buitenhout moeten oliën dan 
beitsen. Wel laat olie het natuurlijke karakter van het hout het meest tot 
zijn recht komen. 

Natuurlijke buitenolie
De Aplexol productlijn is uitgebreid met vier producten voor de ver-
duurzaming van buitenhout.  
• Met de Aplexol Outdoor Primer (40-851-001) haalt u een waterge-

dragen product in huis dat geschikt is voor de voorbehandeling van 
onbehandeld en niet-geïmpregneerd naaldhout. Ook eiken of hout dat 
geruime tijd geleden is geïmpregneerd kan met de Outdoor Primer ver-
duurzaamd worden. Het hout wordt na droging afgewerkt met de 

    Exterior Oil in één van de trendkleuren of in een naturel tint. 

• De Aplexol Exterior Cleaner (40-852-001) is een zeer effectieve reiniger 
welke uitermate geschikt is voor de verwijdering van groene aanslag en 
vuil. Nadat het hout in zijn geheel flink nat is gemaakt kan met deze 
reiniger het oppervlakte worden schoon geborsteld. Afhankelijk van 
mate van vervuiling kan dit verdund met water of bij sterke veront-

 reiniging onverdund worden aangebracht. Na het reinigen dient het 
oppervlakte weer met schoon water afgespoeld te worden. Nadat het 
hout goed droog is kan deze behandeld worden met de Exterior Oil. Ook 

 tuintegels zijn prima te reinigen met dit product. 

• De Aplexol Exterior Oil (40-853-kleur) is een minder milieubelastende 
olie voor buiten. Deze wordt toegepast voor het onderhouden van nieu-
we of eerder met olie behandelde houten onderdelen. Deze buiten-

 olie is verkrijgbaar in zes trendy kleuren: Naturel, Shale Grey, Maroon, 
Teak, Cotton White en Intense Black. Liggende delen waar water op kan 
blijven staan, dienen jaarlijks opnieuw te worden behandeld. Staande 
delen dienen, afhankelijk van opstelling (in zonzijde, industrieel gebied, 
langs de kust) één keer per twee á drie jaar opnieuw te worden behan-
deld. De olie kan met kwast worden aangebracht. Circa vijf á tien 

 minuten na het aanbrengen is het hout verzadigd. De overtollige olie 
kan eenvoudig met een doek weggeveegd worden. 

• Om vergrijsde houten buiten onderdelen/meubelen helemaal op te fris-
sen raden we de Aplexol Exterior Renovator (40-854-001) aan. Deze 
reiniger dringt diep door tot in de poriën en verwijdert al het vuil. Ook 
hierbij wordt het oppervlakte flink nat gemaakt en vervolgens met een 
verstuiver ingespoten. Door contact met het water ontstaat een gel-

NATUURLIJKE BESCHERMING  
VAN HET BUITENHOUT 

Het is lente! De terrassen worden weer netjes gemaakt en 
de tuinmeubelen kunnen weer naar buiten. De opbloeiende 
natuur, nieuw leven en genieten van de eerste zonnestralen. 
Kortom, heel veel voorjaarskriebels!   
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VIOS Trappen is een begrip 
 in de bouwwereld.  

Topkwaliteit staat voorop. 

In 1914 is VIOS Trappen opgericht en inmiddels is het bedrijf met een 
productie van 21.000 trappen per jaar uitgegroeid tot marktleider in 
de Nederlandse trappenmarkt. Wij werken voor grote concerns zoals 
VolkerWessels en BAM Woningbouw,  maar ook voor kleine be-
drijven, of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of maatwerk. 

Voor de kinderafdeling van het Zaans Medisch Centrum hebben 
we vorig jaar een van onze meest bijzondere trappen geleverd; de 

glijbaantrap. De gedachte achter deze trap is om vaak jonge 
bezoekers een beetje af te leiden en op te vrolijken. 



Anker Stuy Verven BV     |     Hellingwal 1     |     8407 EM Terwispel     |     Tel. 0513 465 000    |    info@ankerstuy.nl    |    www.ankerstuy.nl

HOOGWAARDIGE 
LAKSYSTEMEN 
Wilt u uw klanten een uniek laksysteem aanbieden, die aansluit op de 
laatste kleur- en interieurtrends? Bestel dan onze Anker Stuy – Heidelberg  
of Aplexol stalenmap. Hierin vindt u de unieke trendafwerkingen voor 
meubel & interieurbranche.  

Ga naar   www.ankerstuy.nl   en bestel de stalenmap vandaag nog voor  
slechts € 34,95. Uiteraard bieden wij ook geheel vrijblijvend technische 
ondersteuning voor de toepassing van deze en andere laksystemen.


