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bedrijfspresentatie

Ferdy Lenferink is zo enthousiast over 
zijn product dat hij stad en land afrijdt 
om het te promoten. ‘Dan rij ik naar een 
industrieterrein en kijk goed rond hoe de 
staat van het onderhoud van de gebou-
wen is’, vertelt hij. Want van één ding is 
Lenferink overtuigd: de voordelen van 
het schilderen van panden met zijn 
airless spraytechniek worden pas 
duidelijk als je het resultaat ziet.

Tot 10 jaar garantie
‘De airless spraytechniek is vaak meteen 
toe te passen op kale beplating’, vertelt 
Lenferink. ‘En het werkt ook geweldig op 
kozijnen. Of die nu van hout of kunststof 
gemaakt zijn, het maakt niet uit.  
We kunnen onze verf op diverse 
beplatingsmaterialen toepassen, zoals 
trespa, damwandbeplating of sandwich 
panelen. Het grote pluspunt is dat we 
zonder primer kunnen werken. Daardoor 
zijn we een stuk goedkoper dan de 
reguliere schilder. Overigens kunnen we 
ook het binnenwerk voor onze rekening 
nemen, zoals muren, plafonds en 
staalconstructies.’

De kwaliteit van de verf is uitmuntend, zo 
verzekert Lenferink. ‘We kunnen voor 
bepaalde bekleding tien jaar garantie 
geven op onthechting. Toen ik hier acht 
jaar geleden mee ben begonnen, werkte 
ik nog bij een schildersbedrijf. En de 
projecten die ik destijds heb gespoten, 
zien er allemaal nog steeds gelikt uit.’

Ideaal voor bedrijfspanden
‘Schilderen doe je niet alleen omdat het 
mooi is maar ook vanwege het onder-
houd en het behoud. Veel te vaak wordt 
gekozen voor renovatie terwijl een 
relatief simpele schilderbeurt zo’n 
grootscheepse en dure vervangingsope-
ratie kan voorkomen. Daarnaast werken 
wij ook nog eens een stuk sneller dan de 
reguliere schilder. We hebben doorgaans 

slechts één of enkele dagen nodig om 
het hele pand weer tiptop in orde te 
krijgen. Ideaal voor eigenaren van 
(bedrijfs)panden - maar ook voor 
makelaars die een pand te koop hebben 
staan. Door ons in te schakelen, kunnen 
ze voor een redelijke prijs én in een korte 
tijd zo’n gebouw een geheel nieuwe 
uitstraling geven. We komen vaak 
bedrijven tegen die overwegen om de 
beplating te vervangen maar dat doe je 
toch ook niet met verweerde kozijnen of 
deuren? Gewoon een nieuwe coating 
erop, dat bespaart een hoop geld en het 
ziet er weer uit als nieuw.’

Sneller en egaler resultaat
‘Het werk gaat een stuk sneller dan met 
een traditionele roller of kwast’, vertelt 
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Lenferink. ‘De meeste manuren beste-
den wij aan het voorbereiden van het 
werk en het afplakken van alle delen die 
niet gespoten hoeven te worden. Het 
spuiten zelf neemt doorgaans veel 
minder tijd in beslag. Wij gaan vervol-
gens pas aan de slag als de bouwplaats 
leeg is. Deze manier van werken heeft 
een korte doorlooptijd waarbij de kans 
op stofopname en schade minimaal is.’

‘En het resultaat is egaler, want onze 
verfl agen vloeien perfect in elkaar over. 
Met één keer spuiten bereiken wij 
dezelfde laagdikte als twee á drie 
handmatig aangebrachte verfl agen door 
een reguliere schilder. Bovendien levert 
het een perfecte kantendekking; kozijnen 
zijn strak afgewerkt met een egale 
verfl aag, zowel in de hoeken als op de 
kanten. Dit strakke eindresultaat is voor 
architecten, opdrachtgevers en eind-
gebruikers steeds belangrijker.’

Weersonafhankelijk
‘We leiden onze medewerkers intern op 
omdat ons werk best uniek te noemen 
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is. Als je bijvoorbeeld buiten spuit, heb 
je met veel factoren te maken, waarbij 
het weer een hele belangrijke is. Voor 
mindere weersomstandigheden hebben 
wij een doorwerksysteem ontwikkeld. 
Een tent die we tegen het te spuiten 
gebouw aanzetten. Daar blazen we 
continue lucht doorheen en in combina-
tie met een indirect gestookte heater 
die buiten staat, zorgt dat voor een 
overdruk in de cabine. Zo kunnen we 
ook bij mindere weersomstandigheden 
gewoon doorwerken. Afgelopen winter 
hebben we bij -2˚C en terwijl het 
sneeuwde, nog gewoon kunnen 
doorwerken.’

Minimale milieubelasting
Paint Spray Solutions uit Enschede 
werkt met kwalitatief hoogwaardige 
verf. ‘Voorzien van het KOMO-certifi caat 
voor een hoogwaardig professioneel 
resultaat en een strak afwerkingsni-
veau’, vertelt Lenferink. ‘Onze waterge-
dragen verf staat garant voor minimale 
belasting van het milieu en maximale 
duurzaamheid. De opdrachtgever 

voldoet hiermee aan de steeds strenger 
wordende eisen voor duurzaamheid als 
het om het milieu gaat.’

Lenferink is overtuigd van de kwaliteit 
van zijn product en weet ook dat het 
werkt. ‘Het gebeurt geregeld dat als wij 
bij een klant bezig zijn vervolgens de 
buurman langskomt voor advies. Van dit 
soort mond-tot-mondreclame moeten 
we het hebben en daar worden we 
enthousiast van. Ik leg ons concept 
dan ook met alle plezier uit aan 
gebouw eigenaren, -beheerders en 
facilitair managers. Wil je de buitenkant 
van je pand een metamorfose geven, 
dan kan dat in principe in één of enkele 
dagen en met één verfl aag en het ziet er 
weer uit als nieuw. 
Goedkoper, sneller en beter kan niet.’
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