Zes blaadjes betekenen zes bewerkingen.

De productie in Oldenzaal.

Gerty Joosten in de showroom.

‘Een houthentiek Hollands produkt’

CombiWood
CombiWood in Oldenzaal produceert houten vloeren. “We
maken de vloeren op wens van de klant, in plank, visgraat
of Hongaarse punt.” Aan het woord is Gerty Joosten, directeur van het bedrijf dat opereert volgens de slogan ‘Een
houthentiek Hollands produkt’. Met een k, inderdaad. Om
de authenticiteit nog meer te benadrukken.
Presentatiemateriaal voor winkeliers.

Johan Koning

“We maken alles hier in Oldenzaal, van begin tot eind. We
verlijmen de multilayer vloeren, profileren en schaven ze,
schuren, borstelen, roken, logen. Alle behandelingen doen
we zelf”, aldus Gerty Joosten.

Blaadjes
CombiWood heeft meer dan honderd vloeren in het assortiment, onderverdeeld in vier deelcollecties: Latin, Urban,
Classic en Passion, terwijl de klant ook zelf een vloer kan samenstellen met Freestyle. “Alle vloeren kunnen tot zes behandelingen krijgen, die we aangeven met een blaadje op de winkelpresentaties. Er staan dus maximaal zes blaadjes op één
plank”, verklaart Joosten. De inspiratie voor de kleuren doet
ze op op internationale beurzen in Milaan of Parijs. “Dan kijken
we dus naar het hele interieur. Daarin onderscheiden we ons
en daarom werken we ook eerder samen met woonwinkeliers
dan met parketteurs. In Nederland hebben we zo’n zeshonderd detaillisten, terwijl we ook in het buitenland actief zijn.”

Herman den Blijker
Al heel lang zit Gerty te broeden op een mogelijkheid om
enerzijds tóch flexibel te blijven en anderzijds de inkoop van
hout makkelijker te regelen. “Daarom gaan we zeer binnenkort waarschijnlijk het aantal varianten dat we onze klanten
aanbieden terugschroeven. Het gaat dan níet om de kleuren
en afwerkingsmogelijkheden, maar om de formaten.”
Ze verklaart: “We zullen standaard de meest gevraagde formaten aanbieden. Ik kijk altijd graag naar de programma’s van Herman den Blijker. Het eerste dat hij over
het algemeen doet als hij een restaurant onder handen
neemt, is de menukaart verkleinen. Dat gaan wij nu dus
ook doen. Nu hebben we nog vier dikten en vier breedtes.
Dat gaat veranderen, zodat we het bij de inkoop makkelijker hebben. Al zal op speciale aanvraag altijd alles
mogelijk blijven. Maar zoals aan het begin gezegd: de
consument kiest vooral op kleur, het formaat is vaak van
secundair belang.”
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