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en Limburg, verzorgde zij voor dit project
het advies. “Dit gaat in samenwerking met
ons als verffabrikant,” aldus Hans de Heer,
technisch-/commercieel adviseur bij Anker
Stuy – Heidelberg. “Samen bekijken we welk
verfsysteem de beste oplossing biedt. Met
N.J. Schellekens schilder en afwerkingstechnieken uit Tilburg als applicateur was het
spuitwerk in goede handen. Schellekens is
gewend om met de hoogwaardige meubellakken van Anker Stuy – Heidelberg te werken
en verzorgde hiermee al menig mooi project.”
Voor een succesvol resultaat is een goede
wisselwerking tussen de groothandel en de
fabrikant essentieel. Zo is bij het bijzondere
project van Westminster Abbey gebruik
gemaakt van een oplosmiddelhoudende beits
en een oplosmiddelhoudende blanke lak.
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Zowel watergedragen
als oplosmiddelhoudende
lakken bieden oplossing
In de meubelindustrie wordt al jaren voornamelijk met oplosmiddelhoudende lakken
gewerkt. Toch neemt het gebruik van watergedragen producten verder toe en zien
we dat het bij steeds meer projecten geheel of gedeeltelijk toegepast wordt.
Anker Stuy Verven uit Terwispel heeft veel
ervaring met beiden. Toch heeft het oplosmiddelhoudende systeem nog de overhand. Twee
praktijkvoorbeelden tonen dat aan. De eerste
toepassing vinden we bij Villa Pardoes; een
plek voor ernstig zieke kinderen om een
onbezorgde en ontspannen vakantie te vieren.
Het doel van het park is om families even alle
zorgen in een sprookjesachtige omgeving te
laten vergeten. Alles is hier op ingericht.
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Een essentieel onderdeel zijn de kleurrijke
themakamers. Zo zijn er onder andere
kamers met het thema Barbie, Beestenboel
en Regenboog. In totaal zijn er ongeveer
75 verschillende kleuren terug te vinden!
Om het gehele interieur te beschermen
tegen krassen, chemicaliën en water zijn
de kamers afgewerkt met de kleurlak van
Anker Stuy – Heidelberg. Dankzij deze
hoogwaardige kleurlak is een langdurige

bescherming gegarandeerd en kunnen de
kinderen onbevangen spelen. Deze kleurlak
heeft een hoog dekkend vermogen. Dus
ook voor de vrolijk - maar in dekking vaak
wat meer problematische kleuren - was dit
geen probleem. De lak voldoet aan strenge
eisen zoals de EN 71-3 norm voor veilig
speelgoed, de DIN 4102 B1 norm moeilijk
vlambaar en de DIN 68861 IB norm voor
chemicaliënbestendigheid.
Met Kaatsheuvel als thuishaven van Villa
Pardoes was VVB HUSAN een logische
keuze als verfleverancier. Als één van de
grootste verfgroothandelaren in Brabant
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VAN VILLA PARDOES TOT WESTMINSTER ABBEY
"Dit is een perfect project voor het inmiddels alweer vijf jaar bestaande Oxid Coatings,”
aldus Hans de Heer. Deze specialist en leverancier van meubellakken, spuitapparatuur,
bouwverven en non-paint artikelen is de laatste jaren fors gegroeid en heeft inmiddels
zijn intrek genomen in een nieuw pand aan de Venneslatweg 23 in Eibergen.

De Heer: “Onze partner Oxid Coatings in
Eibergen heeft van zijn opdrachtgever Casala
het verzoek gekregen om een beits te ontwikkelen in een speciale kleur met een mooie
uitstraling, speciaal voor Westminster Abbey.
Een fantastisch mooie uitdaging waarvoor
Leon Volk, eigenaar van Oxid Coatings, acht
tinten bruin ontwikkelde, waaruit uiteindelijk
één kleur is gekozen voor de 2.200 nieuwe
stoelen voor Westminster Abbey. Hiervoor
is een mooi eikenfineer gekozen met het
Westminster Abbey Wapen in de rugleuning.”
Het Fineer is gekleurd met de HD LM
Kleurbeits van Anker Stuy – Heidelberg.
Dit prestigeproject kende wel een aantal
zware eisen en daarom zijn er hoge eisen
gesteld aan de kwaliteit van het lakwerk. Zo
diende bijvoorbeeld de afwerking bestand
te zijn tegen kaarsvet en uiteraard - gezien
de toepassing in de Abdij - ook goed krasen slijtvast. De keuze viel op de HD Solo
PUR Systeemlak blank stompmat van Anker
Stuy – Heidelberg. De 2-componenten-lak
voldoet aan de EN 71-3 norm, is vrij van zware
metalen en geschikt voor kinderspeelgoed,
voldoet aan de DIN 4102 B1 norm waardoor
deze moeilijk vlambaar is plus de DIN 68861
B1 norm, die de chemicaliënbestendigheid
aantoont.
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“De Abdijstoel heeft een esthetisch mooie
uitstraling door de stompmatte afwerking,
waardoor deze perfect bij de architectuur
en de sfeer van de abdij past. Het was een
project om trots op te zijn, waarin meubelfabrikant Casala, lakleverancier Oxid Coatings
en wij als producent met glans zijn geslaagd,”
aldus De Heer. ❚
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