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Uit de doos van Uzin Utz België - Marc Nelen vertelt



UZIN UTZ BELGIE ADVISEERT EN  

BEGELEIDT U OP DE WEG NAAR SUCCES 

...Tom Bogaert

Luc Verreyt, Schildersbedrijf Jennen N.V.

Bij Uzin Utz België komen de klanten altijd op de eerste plaats. Wij steunen en begeleiden u op de weg naar succes. 

Dit betekent: 

• We staan dicht bij u en hebben een hoogprofessionele adviserende aanpak. 

• We steunen u als echte partners - want we zijn succesvol als u dat ook bent. 

• We passen onze producten aan waar nodig, zodat ze voldoen aan uw noden. 

• We bieden u de beste oplossing voor elk project - ook bij uitzonderlijke uitdagingen. 

• We zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft - en leveren het juiste product op het moment dat u het nodig heeft.

Vertrouw op Uzin Utz België als uw geëngageerde partner voor elk type vloer. Wij zijn trots u te kunnen adviseren en 

te begeleiden op uw weg naar succes! 
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UW DUURZAME PARTNER VOOR ELKE VLOER.



Marc Nelen

Managing Director 
Uzin Utz België nv
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Geachte lezer, 

Een Floor ever Magazine mogen afsluiten die weer boordevol mooie 
projecten staat die we samen hebben kunnen realiseren vind ik  
steeds een zeer aangenaam moment. Om het nog maar eens te 
beklemtonen, onze mooie projecten kwamen tot stand door het 
professionalisme van heel wat mannen en vrouwen die elke dag het 
beste van zichzelf geven. Enkele van deze projecten kan u terugvinden 
in dit nummer. 

Samen met nieuwe klanten schitteren we met de epoxy van Arturo. 
Onze codex expertise stellen we ter beschikking aan klanten die 
zwembaden plaatsen: het is tijd om de werken in te plannen want de 
zomer staat alweer voor de deur!

Samen met UZIN en Wolff zijn wij uw partner voor elke vloerrenovatie. 
Van kantoren een tandartspraktijk maken? Geen enkel probleem! Wij 
bieden u alle service en advies van onze experten, evenals de juiste syste-
men om uw projecten als een echte PRO tot een goed einde te brengen. 

Bij Uzin Utz is duurzaamheid geen hol begrip of banale slogan. Wij 
leven duurzaam en leven van de duurzaamheid. In een ziekenhuisom-
geving bijvoorbeeld, waar UZIN een uitstekende reputatie geniet, 
vinden we duurzame oplossingen voor de meest veeleisende projecten. 

Onze klanten staan dagelijks in contact met ons team en daar blijven 
we dan ook in investeren door opleidingen aan te bieden en ervarings-
deskundigen aan te werven om uw verwachtingen als PRO in te vullen. 

Ja, Uzin Utz biedt u steeds het beste van zichzelf.

In dit nummer breng ik ook het tweede stuk van mijn “memoires”. 
Als ik terugkijk op deze 28 jaar bij Unipro/Uzin Utz ben ik zeer trots 
op wat we samen allemaal bereikt hebben. Sinds onze oprichting in 
1974 trachten wij elke dag aan de eisen van onze klanten te voldoen 
door hen een onberispelijke kwaliteit van onze diensten te bieden. In 
ruil daarvoor kunnen wij rekenen op uw trouw, en dat is onze grootste 
beloning. That’s what we do it for. 

Bedankt!
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V&S BOUWT MEE AAN HET  
ZIEKENHUIS VAN DE TOEKOMST

Aan de kop van park Spoor Noord in Antwerpen, tussen het Kempisch Dok en de Noorder- 
laan, staat een nieuw ziekenhuis in de steigers. Het ZNA Cadix belooft een architecturale 
parel te worden die innovatie en duurzaamheid centraal zet. V&S uit Kampenhout bracht  
er 10.000 m2 polycarbonaat wandplaten aan, met behulp van UZIN-producten.

Het toekomstige ZNA Cadix brengt ZNA  
Stuivenberg en ZNA Sint-Erasmus samen 
onder één dak. Patiënten kunnen vandaag al 
in beide ziekenhuizen terecht voor zorg op 
hoog niveau. Maar door intensief gebruik, 
veranderende zorgbehoeftes en nieuwe 
ambities, ontstond de nood aan nieuwe  
infrastructuur. 

Voortrekkersrol
Met de bouw van een nieuw ziekenhuis, 
brengt de ZNA-groep zijn zorg en dienstver-
lening naar een nog hoger niveau. Naast 
hospitalisatieafdelingen, komt er in ZNA Cadix 
ook een spoeddienst, een intensive care-unit, 
een brandwondencentrum, een kraamkliniek, 
een dagziekenhuis én een polikliniek.
ZNA Cadix wil daarmee op verschillende 
vlakken een pioniersrol opnemen: van 
gezondheidszorg tot duurzaamheid en 
energie-efficiëntie. Dat doet het door een 
ziekenhuis te bouwen dat er met kop en 
schouders bovenuit steekt. Zowel letterlijk  
als figuurlijk, want het ontwerp van het 
ziekenhuis telt liefst 19 verdiepingen.

Architecturale parel
Het ziekenhuis ligt vlakbij grote toegangs-
wegen, in een omgeving die vandaag in 
volle herontwikkeling is. Hierdoor drukt het 
gebouw meteen zijn stempel op het stads-
beeld. Architectenbureaus VK Architects & 
Engineers en Robbrecht & Daem pakten uit 

met een hedendaags ontwerp in perfecte 
harmonie met de omgeving. De 65.000 m² 
grote ziekenhuiscampus zoekt verbinding 
met het aanpalende park en het water van 
het Kempisch Dok. De lange zijden van het 
gebouw worden bekleed met groene, gegla-
zuurde keramische tegels, de korte zijden 
met blauwe. Zo ontstaat een uniek totaal-
beeld met een eigen signatuur en karakter.
 
Duurzame filosofie
De bouw van ziekenhuis ZNA Cadix wordt 
gerealiseerd aan de hand van de design, build & 
maintenance-formule. Dit houdt concreet in dat 
partners die meewerken aan de bouw, later ook 
instaan voor het onderhoud van het complex.  



7

Vaak leidt deze formule tot het gebruik van  
meer duurzame en onderhoudsvriendelijke 
bouwmaterialen. Ook levert het meer flexibiliteit 
op. Eenvoudig overleg volstaat om kleine  
aanpassingen door te voeren. Handig, zeker 
wanneer de behoeften van het ziekenhuis  
door de jaren veranderen.

Solide partner
Ziekenhuizen krijgen te maken met intensief 
gebruik. Bedden, trolleys of meetapparatuur 
komen vaak onzacht in aanraking met wanden 
of deuren. Daarom gingen ontwikkelaars BAM 
Interbuild en MBG op zoek naar leveranciers 
van materialen die goed bestand zijn tegen 
dagelijkse slijtage.

Zo kwamen ze terecht bij V&S, specialist in 
wandbescherming. “In totaal hebben we in ZNA 
Cadix liefst 10.000 m² wandbeschermingsplaten 
in polycarbonaat geplaatst”, zegt zaakvoerder 
Staf Van Dessel. “De beschermingsplaten werden 
telkens onder de bedbalken geplaatst, tot op een 
hoogte van 90 cm.”

V&S plaatste eerder al wandplaten in het UZ 
Gasthuisberg in Leuven. De afdelingen Vrouw en 
Kind en Kinderpsychiatrie werden er uitgerust 
met 3.000 m² beschermingsmateriaal. Het  
installeerde eerder ook al wandbeschermings-
platen in woonzorgcentra en bedrijfskeukens.

De UZIN-factor
V&S maakt steevast gebruik van UZIN-producten. 
Met UZIN PE 360+ dispersievoorstrijk wordt de 
hechtingscapaciteit van de wanden verhoogd. 
Daarna wordt UZIN KE 2000 S aangebracht, een 
universele pvc- en rubberlijm.

De combinatie van de universele lijm met  
UZIN U-tack tweezijdige kleefband blijkt een 
voltreffer. Dankzij deze transparante dubbelzijdige 
tape laten materialen zich snel, schoon en  
milieuvriendelijk verlijmen. 

“De combinatie van de  
universele lijm met UZIN  

U-tack tweezijdige kleefband 
blijkt een voltreffer.“
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De ene wandplaat...
V&S werkt met de polycarbonaatplaten van Lexan Cliniwall. Vooral omwille van 
de homogene bescherming, zonder verf- of gelamineerde toplaag. Zelfs wanneer 
platen tegen elkaar botsen, schilferen ze niet af. Daarnaast voldoen ze aan de 
strenge Europese B-s1 norm inzake hygiëne en brandveiligheid. 

Ook de makkelijke verwerking van de platen speelt een rol in hun keuze voor 
Lexan Cliniwall. De binnen- en buitenhoeken kunnen worden geplooid op de werf 
zelf. Dat betekent dat er voor de afwerking geen profielen nodig zijn. Het materi-
aal is bovendien onderhoudsvriendelijk, antibacterieel én milieuvriendelijk.

Aftellen tot 2022
De werken aan het ziekenhuis schieten intussen aardig op. Het rijzige complex 
is nu al een eyecatcher aan de Antwerpse skyline. Toch ontvangt ZNA Cadix 
pas in 2022 de eerste patiënten. Dit voorjaar staan de technische testen op het 
programma, in het najaar volgen de operationele proeven. Wordt vervolgd.

PROJECTFICHE ZNA CADIX, ANTWERPEN

UZIN KE 2000 S 

Universele lijm voor alle 
gangbare soorten  
vloerbedekking

UZIN PE 360 +

Dispersievoorstrijk voor  
absorberende ondergronden, 
chape en betonvloeren

UZIN U-Tack 

Tweezijdig kleefband voor 
wandaansluitingen
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UZIN INDUSTRIËLE 
EGALISATIESYSTEMEN

De markt wordt steeds veeleisender, daarom komen we bij UZIN 
steeds met nieuwe innovatieve en toonaangevende systemen. 
Ons gamma bevat de meest technologisch geavanceerde 
primers, vochtschermen, egalisaties, afdichtingsmiddelen en 
industriële afwerklagen op de markt.

Wij begrijpen de noden van de industriële sector, daarom  
produceren we industriële afwerklagen van topkwaliteit met een 
uitstekende vloei en absorptievermogen, een snelle droging en  
een uitstekende afwerking.

We verzamelden onze verschillende industriële egalisatiesystemen 
in een handige folder. Hier kan u gemakkelijk terugvinden welk 
systeem u nodig heeft.

Of het nu gaat om een magazijn, een fabriek, een werkplaats of een 
drukbezocht commercieel pand, de industriële egalisatiesystemen 
van UZIN zijn uiterst duurzaam en bieden een uitstekende weerstand 
tegen voet-, voertuig- en vorkheftruckverkeer en chemicaliën.

Bovendien bieden we, zoals steeds, volledige technische 
ondersteuning met werfbezoeken, vochtmetingen en 
schriftelijke adviezen waar nodig. Met onze vakkennis, 
ons productaanbod en onze technische service kunnen 
we eventuele problemen of moeilijkheden steeds 
overwinnen.

VOORDELEN VAN DE 
UZIN INDUSTRIËLE 
EGALISATIESYSTEMEN

+ Complete systeemoplossingen

+  Uitzonderlijk slijtvast

+  Technisch hoogwaardige producten 
van uitzonderlijke kwaliteit

+  Uitstekende vloei-eigenschappen

+  Consistente en betrouwbare droging

+  Verpompbaar en geschikt voor gebruik 
met vloerverwarmingssystemen

+  Geproduceerd onder de 
BSI-kwaliteitswaarborgsystemen 
ISO 9001 en ISO 14001

Wenst u meer informatie 
over deze nieuwe industriële 
egalisatiesystemen? 
Neem contact op met uw technisch- 
commercieel adviseur of met onze  
commerciële binnendienst:  
be@uzin-utz.com - 09 222 58 48.



Codex X-Tensive
De nieuwe epoxy voeg- en lijmmortel combi-
neert de eigenschappen die momenteel in de 
markt gevraagd worden: hoge belastbaarheid 
in combinatie met een eenvoudige verwer-
king, wat tijd, moeite en geld bespaart. 

Eenvoudige verwerking
‘codex X-Tensive’ overtuigt met een smeuïge 
consistentie, die eenvoudig en vol voegen 
mogelijk maakt. Het daarop volgende ‘afwas-
sen’ gaat makkelijk op gladde, niet gestruc-
tureerde oppervlakken waarbij wasmiddelen 
of een Epo-pad niet nodig zullen zijn. Ook 
is codex erin geslaagd de bekende, indrin-
gende geur van epoxy bij codex X-Tensive te 
beperken. Waar reactieharsmortels vaak een 
bepaalde reputatie hebben als het gaat om de 
verwerkbaarheid, rekent dit product op het 
gebied van industriële voegproducten af met 
die vooroordelen. 

Zeer chemicaliënbestendig 
De zwaar belastbare epoxyhars voegmortel is 
ondanks de soepele verwerking, in uitgeharde 
toestand zeer goed bestand tegen een groot 
aantal zeer agressieve chemicaliën, oliën en  
vloeistoffen, maar ook tegen mechanische 
belasting. De keuze van grondstoffen en de 
nieuw ontwikkelde receptuur zorgen voor een 

voeg met een waterdicht en fijn, gesloten 
oppervlak met een hoge slijtvastheid. 
Daardoor is de voeg uitermate geschikt voor 
toepassing in zwaar belastbare ruimtes zoals 
in de chemische industrie, levensmiddelen-
industrie, laboratoria, accuruimtes, groot-
keukens, slachterijen, thermische baden, 
waterzuiveringsinstallaties en wasstraten.

Eenvoudige verwerking aan de wand
Waar andere epoxylijmen aan de wand 
vaak problemen ondervinden met het naar 
beneden zakken van tegels, garandeert codex 
X-Tensive een zeer goed standvermogen 
(gecertificeerd met R2T). Bovendien beschikt 
het product over optimale weerstand bij het 
wassen van de voegen zodat volle en zatte 
voegen eenvoudig te realiseren zijn. Het 
product is zowel voor binnen- als buiten-
toepassing geschikt en voor voegbreedtes  
van 2 tot 12 millimeter. 

De ‘X-Tensive’ is in een 5 kg kunststof combi-
verpakking beschikbaar, die in de overwe-
gend grote oppervlakken in de industrie, een 
optimale verwerkingshoeveelheid heeft. Het 
kleurenpalet beperkt zich met de kleuren 
platinagrijs, beton en antraciet tot de meest 
toegepaste kleuren in het segment.
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EXTRA GOEDE BESCHERMING MET NIEUWE, 
HOOGWAARDIGE VOEGEN VAN CODEX 
‘CODEX X-TENSIVE’ EN ‘CODEX RESIST 
NEU‘

Met de productlancering van twee nieuwe voegproducten, brengt tegellijmmerk codex de multiresistente epoxyharsvoeg-  
en lijmmortel ‘codex X-Tensive’ en de verbeterde, zwaar belastbare voegmortel ‘codex Resist Neu’ op de markt. Beide  
producten zijn speciaal voor industriële toepassingen ontwikkeld, met een hoge chemische en mechanische belasting.

“Prettig  
verwerkbare 
epoxyvoeg  
voor hoge  
belasting“
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Codex Resist Neu
 
Verbeterde eigenschappen
Met de zwaar belastbare ‘codex Resist Neu’ 
heeft codex een reeds bestaand en gevestigd 
product doorontwikkeld op het gebied van 
belastbaarheid en verwerkingseigenschappen. 
De nieuwe receptuur overtuigt doordat de voeg 
opvallend sterker is met toch een fijn en egaal 
vloeroppervlak als resultaat. Daarmee doet 
‘codex Resist Neu’ nauwelijks onder voor een 
epoxyvoeg, als het gaat om slijtvastheid en druk-
sterkte. Ook is de voeg beduidend aangenamer 
te verwerken.

Het invoegen van de fijnkorrelige voegmortel  
gaat moeiteloos, evenals het ‘afwassen’. De 
voeg hardt snel uit, ook bij lage temperaturen, 
waardoor de uiteindelijke sterkte snel wordt 
bereikt. Daardoor is het oppervlak al na 3 uur 
beloopbaar en na 16 uur belastbaar (volledige 
mechanische belastbarheid na 7 dagen).

Breed inzetbaar
De voeg is ontwikkeld voor binnen- en buiten-
toepassing in de industrie, retail en woningen 
 met een hoge mechanische belasting, zoals 
wordt veroorzaakt bij hogedrukreinigers. 
Verdere toepassingsgebieden gaan van 
was-straten, tunnels, stations, werkplaatsen, 
balkons en terrassen, wellness- en natte ruimtes 
tot gevels en overkappingen met blootstelling 
aan vorst en strooizout. Met een vol en gesloten 
voegoppervlak is de voegmortel geschikt voor 
voegbreedtes van 2 tot 15 millimeter. De voeg  
is verkrijgbaar in de kleuren cementgrijs, beton 
en antraciet. Na volledige doorharding ontstaat 
een fijn en gesloten oppervlak dat voldoet aan 
de hoogste esthetische eisen.

“Zeer goed  
bestand tegen 
mechanische 
belasting“
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Bij UZIN bieden we een uitgebreide toegevoegde waarde bij het plaatsen van 
uw soepele vloeren en parket. Ons assortiment is het meest gevarieerde op de 
markt. Met onze vijf zustermerken (Pallmann, codex, Arturo, Wolff en Pajarito) 
beschikken wij over producten en expertise voor het plaatsen van elk type vlo-
er. Onze research- en developmentteams observeren voortdurend de markt-
trends, de nieuwste grondstoffen en de beste plaatsingstechnieken om nieuwe 
producten en diensten voor u te ontwikkelen. Onze medewerkers vormen de 
kern van ons bedrijf en staan tot uw beschikking met ondersteuning op de 
werf, productkennis en een grote passie voor vloeren. 

Meer producten
UZIN biedt het meest uitgebreide assortiment op de markt en heeft altijd de juiste 
oplossing voor u. Naast een groot assortiment dekvloeren, primers en egalisatie-
middelen hebben wij altijd het beste product voor u, van traditionele kleefstoffen 
tot droge kleefstoffen. Ons lijmassortiment biedt meer dan alleen maar multi- 
functionele one-size-fits-all lijmen. Onze kracht ligt in de specifieke lijmen voor 
specifieke vloerbedekkingen. UZIN KE 66 is bijvoorbeeld de marktleider die wereld-
wijd door vaklieden wordt gekozen voor de installatie van LVT. UZIN KE 60 is dé 
keuze voor de installatie van PVC-vrije LVT, terwijl UZIN KE 68 is ontworpen voor 
veeleisende gebieden. Wat u ook nodig heeft, met UZIN kunt u zeker zijn van een 
perfect resultaat.
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UZIN BIEDT MEER

“Wij zijn uw one-stop leverancier voor alles wat  
u nodig heeft voor de plaatsing van vloeren, wij  
zijn UZIN. Wat onderscheidt ons van anderen?  
Wij zijn niet beperkt tot één productengamma  
voor het plaatsen van vloeren.”
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Meer merken
De Uzin Utz Group heeft zes merken die allemaal bijdragen 
tot de perfecte plaatsing van elk type vloer. Bij UZIN 
steunen we op de expertise van onze andere merken 
om oplossingen te bieden die verder gaan dan ons eigen 
productassortiment. Wij zijn uw one-stop leverancier voor 
alles wat u nodig heeft voor de plaatsing van vloeren, wij 
zijn UZIN. Wat onderscheidt ons van anderen? Wij zijn niet 
beperkt tot één productengamma voor het plaatsen van 
vloeren. Of het nu gaat om machines en handgereedschap 
van Wolff of Pajarito, afwerkings- en onderhoudsproducten 
voor houten vloeren van Pallmann, gietvloeren van Arturo, 
tegel- en natuursteenopties van codex, of schoonmaak-
producten, elk project kan met gemak worden uitgevoerd. 
Onze technisch-commercieel adviseurs van elk merk staan 
voor u klaar en brengen hun expertise in uw project. Wij zijn 
uw expert!

Meer innovaties
Bij UZIN houden we de markt voortdurend in de gaten om 
snel in te spelen op opkomende trends. Onze afdelingen 
engineering, product management en research & develop-
ment werken nauw samen om u innovatieve oplossingen te 
kunnen bieden. Onze productinnovaties zijn opgedeeld in 
twee gebieden: optimalisatie van bestaande producten en  
de ontwikkeling van nieuwe producten.

Meer service
Door onze technische expertise en ondersteuning op de werf 
krijgt u steeds de beste service. Onze technisch-commercieel 
adviseurs komen ter plaatse op de werf en bieden u de beste 
oplossing voor uw project.

Meer teamwork
Bij UZIN leggen we de nadruk op teamwork, loyaliteit en 
passie voor vloeren. Met wereldwijd meer dan 180 adviseurs 
kunnen wij u steeds voorzien van expertise in het plaatsen 
van systemen en oplossingen voor uw project.

Waarom UZIN?
Met ons brede productassortiment en onze unieke diensten 
bent u perfect voorbereid op uw dagelijkse werkzaamheden, 
maar ook op eventuele specifieke uitdagingen. U heeft een 
sterk team aan uw zijde dat nuchter, competent, betrokken 
en creatief is en niet kan wachten om voor u aan de slag te 
gaan. Samengevat: UZIN biedt meer.

Wolff
Kwaliteitsgereedschap en -machines voor het 
verwijderen en installeren van vloeren en het 
voorbereiden van ondergronden.

Pallmann 
Kwalitatief hoogwaardige afwerkings- en  
onderhoudsproducten voor houten vloeren.

Arturo 
Kunstharsvloeren met passie voor design voor 
industriële, commerciële en residentiële ruimtes.

codex 
Exclusieve plaatsingssystemen voor de  
professionele tegelzetter.

Pajarito 
Kwaliteitsgereedschap voor professionals  
in de vloerenindustrie.

®



15

Zwembadfolder codex
De wanden en de bodem van zwembaden kunnen op 
verschillende manieren bekleed worden. Tegels zijn 
hier de meest esthetische en duurzame keuze. Bij het  
betegelen van zwembaden is het kiezen van de juiste 
producten de grootste uitdaging, ze krijgen namelijk  
veel te verduren. De voegen moeten bestand zijn tegen 
chemische producten zoals chloor en sterke schoon-
maakproducten, de tegellijmen mogen dan weer geen 
enkel water opnemen of doorlaten.

codex maakt het u gemakkelijk
De meest voorkomende systemen geven we weer 
in onze overzichtelijke zwembadfolder. Hierin 
staan systemen voor het plaatsen van commerciële 
douches en zwembaden.

CODEX 
ZWEMBADEN

SYSTEMEN VOOR HET PLAATSEN VAN  COMMERCIËLE DOUCHES EN ZWEMBADEN 

De digitale versie 
van deze folder 
kunt u terug-
vinden op  
be.codex-x.com. 

Wenst u meer informatie over deze  
zwembadsystemen? 
Neem contact op met Peter Thomas,  technisch-
commercieel adviseur:  
peter.thomas@uzin-utz.com / +32 (0)470 23 29 13  
of met onze commerciële binnendienst:  
be@uzin-utz.com  /  09 222 58 48

CODEX 
ZWEMBADEN
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EXCELLEREN MET EPOXY  
GROOTS RESULTAAT OP  
EEN KLEINE OPPERVLAKTE 

Van klassieke tegels naar epoxy: de transformatie van deze garagevloer heeft zijn plek in deze editie meer dan verdiend. 
Voor dit project combineerde Tom Verheyden van Gietvloeren Tom een stevige, onderhoudsvriendelijke epoxy met een 
matte, EP3010 toplaag. Het resultaat is een slijtvaste garagevloer met onvervalste designallures.

De tegelvloer in de garage van deze villa in Sint-Martens-Latem 
was dringend aan vervanging toe. Een kolfje naar de hand van 
ervaren vakman Tom Verheyden van Gietvloeren Tom. Zijn 
missie? Een tijdloze gietvloer leggen in de dubbele garage,  
met de grote draaitrap inbegrepen. Een precisiewerkje.

Een garagevloer als geen ander
De vloer van een garage krijgt het vaak hard te verduren. Denk 
aan modder en nattigheid, bandensporen of lekkende olie. Niet 
elk materiaal is er even goed voor geschikt. Een epoxy gietvloer, 
gecombineerd met een speciale afwerkingslaag is hier dan ook 
de meest aangewezen oplossing. 

Epoxy is een kunststof polymeer en een heel robuust, slijtvast 
materiaal. Je komt het vaak tegen in industriële werkplaatsen, 
winkelpanden of keukens. Een gietvloer in epoxy associeer je 
dus niet meteen met de garage in een woning. Het is dan ook 
de matte toplaag die voor deze vloer het verschil maakt.

Zo ging Tom te werk
Het geheim van een perfecte gietvloer? “Een rigoureuze 
voorbereiding”, stelt Tom. “Wanneer de basis van de vloer 
niet goed zit, draag je daar tijdens het hele gietproces de 
gevolgen van. Bij een gietvloer krijg je nu eenmaal geen 
tweede kans om om de perfecte primer te leggen. Elke laag 
moet meteen bingo zijn.”

Om een stevige basis te creëren voor de vloer, moest Tom 
de bestaande tegelvloer eerst diamantschuren. Zowel de 
vloer als de trap werden tegel per tegel opgeruwd. Ook 
voor aflopen had hij een doordacht plan klaar. Door een 
speciale bekisting te maken, zorgde Tom voor een mooie 
ingewerkte aflooplijn. 

“Door bovenop de epoxylaag  
een matte coating aan te  

brengen, kan je functionaliteit  
perfect combineren met esthetiek”
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Een trap als gegoten 
De draaitrap gieten was de grootste uitdaging tijdens dit 
project. Deze had niet alleen 18 treden, maar was ook scheef 
en oneffen. Toch moet elke trede precies waterpas staan. 
Daarom maakte Tom verticale aluminiumpanelen op maat, 
die hij verlijmde aan de voorzijde. Zo kon hij de trap gieten 
als een normale vloer. 

Dit voorbeeld is kenmerkend voor hoe gepassioneerd Tom 
is door zijn job. Een secure werkwijze zit hem in de genen. 
“Mijn vader was een schilder. Van aflijnen tot voorschuren: 
elke stap werd met precisie uitgevoerd. Die aandacht voor 
details, het geduld, dat heb ik van thuis meegekregen”, 
vertelt hij.

Vier lagen vakmanschap 
Na de voorbereiding werd eerst een laag Arturo EP6500 
gelegd. Deze breed inzetbare epoxyprimer garandeert 
een uitstekende tussenlaaghechting. Zodra de primer is 
aangebracht, ziet Tom in één blik of het goed komt. “Pas 
als de eerste laag perfect ligt, kan je met een gerust hart de 
schraaplaag aanbrengen.”  

“Ik gebruik geen trekker maar leg de 
schraaplaag met de hand.  
Zo voel je beter aan of het product  
zich goed vasthecht.”

Voor die schraaplaag werkt Tom met Arturo EP6200. Dat  
is een kant-en-klare gevulde emulsie met goed vullend 
vermogen die de ondergrond luchtdicht afsluit. “Om de 
oneffen tegelvloer volledig waterpas te krijgen, gebruik  
ik geen trekker, maar bracht ik de schraaplaag aan met  
de hand. Zo voel je beter aan of het product aantrekt.”

Eens de vloer vlak was, plaatste hij een gietlaag met Arturo 
EP2500, die daarna werd afgewerkt met twee matte topla-
gen. “Een glimmende garagevloer is niet alles. Door een 
matte coating te gebruiken, kan je functionaliteit en  
schoonheid combineren.” Een Arturo EP3010-toplaag  
met antislipkorrels maakte de klus af.

“De producten vloeien goed  
en dekken prima. Ook de  
verpakkingen van 25 kg zijn  
een zegen voor mijn rug.”   
 



18

 

PROJECTFICHE GARAGEVLOER,  
SINT-MARTENS LATEM

Arturo EP3010 

Waterverdunbare, gekleurde 
wand- en vloercoating met 
zijdemat uiterlijk (2-C, EP)

Arturo EP6200 

Kant-en-klare gevulde 
schraaplaag (2-C, EP)

Arturo EP2500

Gietvloer voor zwaar te 
belasten vloeren met 
vullend vermogen  
(2-C, EP)

Arturo EP6500 

Universele primer.  
Gevuld ook toepasbaar  
als schraaplaag (2-C, EP)

Tom werkt het liefst met Uzin Utz-producten, geeft hij toe. “Met kwalita-
tieve producten werk je vlotter en dat merk je altijd aan het eindresultaat. 
De Arturo-productlijn past perfect in dat plaatje. De producten vloeien 
goed en dekken prima. Ook de verpakkingen van 25 kg zijn een zegen 
voor mijn rug.”  

Functioneel én esthetisch 
“De werelden van hars, epoxy en polyurethaan komen in dit project 
heel mooi samen”, besluit Tom. “Het is een perfect voorbeeld van hoe je 
de functionele voordelen van een materiaal als epoxy kan combineren 
met esthetiek. Als je deze vloer in een showroom zou zien, zou je nooit 
denken aan een garagevloer.”
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MET VAKKUNDIG ADVIES NAAR 
EEN FEILLOOS EINDRESULTAAT 
Een kantoorgebouw renoveren met verschillende soorten ondergronden: het is altijd een leuke uitdaging. Toen Luc Verreyt 
van Jennen Schilderwerken contact opnam met Tom Bogaerts, technisch-commercieel adviseur Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant, was hij dan ook één al oor. In het brede UZIN-productgamma is er voor elke situatie een gepaste oplossing.

“Als we bij Uzin Utz snel 
zeggen, bedoelen we ook 
snel. Al na één uur kan je 
het snelcement primeren 
met UZIN PE 360 + en  
aansluitend egaliseren  
met UZIN NC 160.“ 
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Advies over de juiste producten of technieken voor een 
specifiek project? Daar mag u ons altijd voor opbellen.  
Dat deed ook projectleider Luc Verreyt van Jennen Schilder-
werken uit Balen. Of we samen een werf in Tienen konden 
gaan bekijken? Technisch-commercieel adviseur Tom 
Bogaerts was al onderweg.

Strakke tandartspraktijk
Conform de coronaregels trokken Tom en Luc elk apart 
naar de Kempen. Ze kwamen er aan bij een mooi en strak 
industrieel pand waarin op de eerste verdieping een grote 
tandartspraktijk komt. De ruimte was voorzien van een 
vloer in polybeton, met kabelgoten die afgedekt werden 
met betonplexplaten. 

Een deel van de vloer, zo’n 240 m², wordt later opgedeeld 
in consultatieruimtes. In elke ruimte komt een verhoogde 
vloerconstructie van kepers en OSB-platen. Een ideale 
ondergrond voor onze nieuwe UZIN PE 650 dispersievoor-
strijk. Daarop werd later vinyl in banen geplaatst, meer 
bepaald de Tarkett Acczent Excellence 80. 

Grondlaag in één beweging
De UZIN PE 650 primer is een vullende, cementgebonden 
dispersievoorstrijk en de opvolger van de UZIN PE 630. Het 
product bestaat nu uit één component in plaats van twee. 
Met een schraaplaag vult u in één handeling alle mogelijke  
oneffenheden, gaten en naden op. Ideaal dus om OSB- 
platen voor te strijken.

Bovenop de UZIN PE 650-hechtingslaag gebruikt Luc 
graag de UZIN NC 115, een vezelversterkte gipsegalisatie. 
“Een uitstekende combinatie, waarmee we een gladde, 
spanningsvrije ondergrond kunnen creëren. Het is ook de 
ideale ondergrond om het vinyl te verlijmen”. Dat doet hij 
met de UZIN KE 2000 S.

Vlotte aanhechting
Op het resterende deel van de vloer, ongeveer 150 m2, 
worden Desso Essence-tapijttegels geplaatst. Geen 
probleem voor de UZIN U 1000 pick-up-lijm, die hecht  
op bijna alle ondergronden. Wat wel een probleem kon 
opleveren, was het rechtstreeks egaliseren van de  
polybeton en de betonplexplaten. 

“De UZIN PE 650 primer is een 
vullende, cementgebonden- 
dispersievoorstrijk en de  
opvolger van de UZIN PE 630.“ 
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“Het eindresultaat mag opnieuw  
gezien worden”, vertelt Luc trots. 

“Met dank aan de jarenlange  
samenwerking en ondersteuning  

door Uzin Utz, hebben we intern al 
heel wat expertise opgebouwd.“ 

Polybeton en betonplex staan bekend om hun moeilijke 
aanhechting. Daarom moeten ze eerst grondig worden 
opgeruwd voor je de primer aanbrengt. Een kolfje naar  
de hand van de Wolff NEO 230-schuurmachine, die Luc 
recent op advies van Tom aankocht om oude verf- en 
lijmlagen te verwijderen.

Een tool met return
Toch had Luc eerst zijn twijfels over het toestel. “Toen Tom 
me enkele maanden geleden voorstelde om de Wolff NEO 
230 aan te schaffen, was ik niet meteen overtuigd”, vertelt 
hij. “Toch ben ik vandaag heel blij dat ik zijn raad heb 
opgevolgd. Deze compacte krachtpatser is niet meer  
weg te denken uit onze toolset.”

“Het toestel komt vooral van pas bij het grovere werk. 
Sommige klussen die we vroeger links lieten liggen, denk 
aan oude verf- en lijmresten of te hoge chape wegschuren, 
kunnen we nu probleemloos zelf uitvoeren. De investering 
in het schuurtoestel, zo’n 2.250 euro, hebben we zo op korte 
termijn terugverdiend.” 

Carbontechnologie
Na het opruwen, voerden we enkele tests uit. Bedoeling 
daarvan was om na te gaan of de polybeton als een zuigende of 
niet-zuigende ondergrond behandeld moest worden. Ook werd 
er op de opgeruwde betonplex een testplaatsing uitgevoerd met 
de sneldrogende dispersievoorstrijk UZIN PE 280.

Deze innovatieve primer, op basis van carbontechnologie, 
werd speciaal ontwikkeld voor een perfecte hechting op 
dichte ondergronden. Dat bleek ook uit de resultaten van  
de test. De aanhechting van UZIN PE 280 was voor beide 
situaties de ideale basis om op verder te bouwen.  
Een mooie bevestiging.

Razendsnelcement
Volgend obstakel? Het overbruggen van de kabelgoten naar 
de betonvloer, zodat ze nadien niet zouden afscheuren en 
doortekenen in het vinyl. Een beproefde werkwijze hiervoor is 
het inbedden van onze glasvezelbewapening UZIN RR 203 in 
twee lagen snelcement UZIN NC 182. Zo gezegd, zo gedaan.

Als we bij Uzin Utz snel zeggen, bedoelen we ook snel. Al  
na één uur kan je het snelcement primeren met UZIN PE 360 
en aansluitend egaliseren met UZIN NC 160. Na het drogen, 
opschuren en stofzuigen lag alles er strak bij om ook hier  
nog eens 90 m² Tarkett Acczent Excellence 80 te plaatsen.

De ideale reclame
“Het eindresultaat mag opnieuw gezien worden”, vertelt 
Luc trots. “Met dank aan de jarenlange samenwerking en 
ondersteuning door Uzin Utz, hebben we intern al heel wat 
expertise opgebouwd. Toch geeft het ons extra zekerheid en 
een gerust gevoel om specifieke situaties als deze nog eens 
samen af te toetsen.”

“Op die manier weten we vooraf exact waar we voor staan, 
welke problemen zich eventueel kunnen voordoen en hoe we 
ze efficiënt moeten oplossen. Dat zorgt dan weer voor een 
perfecte oplevering. Dat is op zijn beurt de ideale reclame voor 
nieuwe projecten en dus een win-win,” besluit de projectleider.
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PROJECTFICHE TANDARTSPRAKTIJK, TIENEN

UZIN NC 115  
Vezelversterkte, zelfvloeiende 
egalisatie op calciumsulfaat 
basis met Level Plus Effect S

Wolff NEO 230  
Ideaal voor het schuren van 
kleine tot middelgrote opper-
vlakken en voor randafwerking

UZIN NC 182  
Vochtbestendige, stevige, fijne 
en sneldrogende uitvlakmassa op 
cementbasis met re-activatie-Effect

UZIN PE 650  
Vullende,  
cementgebonden  
dispersie voorstrijk

UZIN U 1000  
Dispersie-antislip voor 
tapijttegels

UZIN RR 203  
Glasvezelwapening voor het 
overbruggen van scheuren, 
dagnaden en overgangen bij 
wisselende ondergronden

UZIN KE 2000 S  
Universele lijm voor alle 
gangbare soorten  
vloerbedekking

UZIN PE 280 
Universele lijm voor alle 
gangbare soorten  
vloerbedekking

UZIN PE 360 +  
Dispersievoorstrijk voor  
absorberende ondergronden, 
chape en betonvloeren



23

PALLMANN SPIDER BRENGT 
LICHT IN DE DUISTERNIS 

Sinds zijn introductie meer dan 5 jaar geleden is de Pallmann 
Spider, multifunctionele parketschuurmachine, een onmisbaar 
onderdeel geworden in het dagelijkse werk van de parket-
teur. Als geen ander revolutioneerde de Pallmann Spider het 
schuren van houten vloeren met zijn innovatieve drieschijf-
stechnologie om richtingsvrij te kunnen werken, zelfs tot 
tegen de rand. Samen met de machinespecialisten van  
Wolff en in nauwe samenwerking met partners in de parket-
branche heeft Pallmann de machine de afgelopen jaren 
voortdurend verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Jaar  
na jaar evolueert de Pallmann Spider, met nieuwe accessoires 
en nieuwe toepassingsmogelijkheden. De Pallmann borstelset 
voor het aanbrengen van structuur in de houten vloeren en 
de diamantsegmenten voor het verwijderen van bijzonder 
hardnekkige oude en harde laklagen zijn een groot succes. 
Nu gaan we nog een stapje verder. 

Liefhebbers van de Pallmann Spider parketschuurmachine 
kunnen zich verheugen op nieuwe, aantrekkelijke features: 
vanaf januari behoren een nieuwe power-LED-verlichting  
met 360° verlichting en verbeterde wieldoppen tot de 

standaarduitrusting. Richtingsvrij schuren vereist ook een 
brede verlichting, de geïntegreerde lamp verlicht het werk-
gebied rondom de schuurmachine en maakt het schuur-
patroon en eventuele oneffenheden in de vloer duidelijk 
zichtbaar. Deze nieuwe LED-lamp verbetert de werkomstan-
digheden, vooral in slecht verlichte gebieden en zorgt voor een 
optimaal resultaat in schuurpatronen. De lichtring geeft ook 
extra gewicht aan de machine om een soepele werking tijdens 
het schuren te garanderen. Een nieuw en verbeterd wieldop-
ontwerp zal deurlijsten, muren en plinten beschermen tegen 
ongewenste krassen. Zowel de lichtring als de wieldop kunnen 
op bestaande machines worden geïnstalleerd. Later dit jaar 
volgen verdere upgrades van de Pallmann Spider. 

Met de vernieuwde Pallmann Spider heb je niet 
langer veel handen nodig om licht werk te maken, 
de Pallmann Spider doet het voor jou en dat zo 
snel als het licht!
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Samen met de Covid-pandemie ging het Arturo-team in 2020 door 
een hobbelig parcours. Herbert moest het doen met technische  
ondersteuning van onze Nederlands collega’s via Whatsapp en Frank 
koos voor een nieuwe uitdaging. Gelukkig hebben we hem kunnen 
vervangen door een gouden aanwinst. Welkom David Picavet.

TEAM ARTURO  
VERWELKOMT DAVID  

“David heeft 12 jaar ervaring in de sector. Een enorm voordeel dat we 
onderschat hebben. Zeker in Covid-tijd”, vertelt Eline Vandorpe, Manager 
Arturo. Herbert, die zonder ervaring in kunstharsvloeren in februari 2020 
begon bij Uzin Utz België, werd na een maand geconfronteerd met de 
eerste lockdown. Het hele land lag plat en ook de fysieke ondersteuning 
vanuit Nederland was ineens onbestaand. Een uitdaging die hij met glans 
doorstond. Maar nu David aan boord is, blijkt zijn technische kennis en zijn 
netwerk toch een mega troef. Eline: “Nu zijn we écht helemaal klaar om 
de markt te veroveren met Arturo. Herbert en David zijn een top duo en 
vullen elkaar perfect aan. We hebben er ontzettend veel zin in.”
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IETS MEER OVER MEZELF 
Mijn levensspreuk is: Look up, get up and never give up. Met 
deze slogan probeer ik ook door het leven te gaan en dit zowel 
privé, op sportief vlak als professioneel.

TOEKOMSTGERICHT
Het blijft verbazen dat er toch nog heel wat mensen geen 
juist beeld hebben van wat een gietvloer echt is en vooral  
in welke verschillende versies en mogelijkheden deze kunnen 
toegepast worden. En dus ook heel wat meerwaardes en 
voordelen niet kennen.

Mijn doel is dan ook om ervoor te zorgen dat de mooie,  
kwalitatieve en unieke producten van Arturo de top of mind 
worden in België.

Naar onze klanten toe zal ik steeds beschikbaar zijn om hen 
op alle mogelijke vlakken, zeker ook in de techniciteit van de 
gietvloeren gezien mijn roots in de plaatsing, met raad en  
daad bij te staan.

NAAM: David Picavet

LEEFTIJD: 40 jaar

AFKOMSTIG UIT: Bissegem / Kortrijk    

WOONACHTIG TE: Moorsele

WERKT BIJ UUB SINDS: 8 maart 2021

FUNCTIE: Business Developer 

“Look up, get up  
en never give up!“

Arturo Oost-België
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Beste klanten, beste partners, 

Na 28 jaar bij Uzin Utz België (voorheen Unipro) is mijn pensioen in zicht. Deze 28 jaar 
zijn gevuld met geweldige ervaringen. Mijn beste herinneringen uit de periode 1974 tot 
1993 vertelde ik in het vorige Floor ever Magazine.

De "Nederlandse" jaren zijn voor mij de jaren dat Unipro-België de dochteronderneming 
was van de familieholding "De Schans", later omgedoopt tot F.A.I. (Floor Alliance  
International).

Twee families namen deel aan dit bedrijf: de familie Leppink en de familie Bosveld. 
Oorspronkelijk was de heer Jan Leppink de industrieel en de heer Bosveld de verkoper.  
Een geweldig duo dat elkaar aanvulde en dat, na Unipro BV (zie vorige FeM), Bohama 
(Bosveld Handelsmaatschappij) oprichtte, een groothandel gespecialiseerd in alle 
benodigdheden voor vloeren en binnenhuisinrichting. Estillon (ondertapijten) kwam  
er al snel bij, gevolgd door Saffier (laminaat en ondervloer) en Bestbase (productie  
van PU-ondertapijten).

Ik herinner me de kwartaalbijeenkomsten die we hadden in Haaksbergen, Uden, Asten en 
Wychen. De managers van elk bedrijf waren aanwezig en ik hoorde mijn Nederlandse  
collega's praten over synergiën. Een heel mooi principe, maar niet altijd gemakkelijk 
te verwezenlijken. Wat ik voor Unipro-België interessant vond, waren de verschillende 
productengamma's die deze bedrijven in Nederland aanboden en die ook interessant konden 
zijn voor Belgische klanten. Daarom hebben wij ook in België Gradus-profielen ingevoerd. 
Wij verdelen de machines van Wolff al sinds 1980. We introduceerden het ondertapijt 
Egalsoft, de ster van Estillon. Later introduceerden we de harde onderlaag van Saffier, de 
onderlaag van Gates verdeeld door Estillon en hetzelfde deden we voor Pajarito : Unipro 
België verdeelde het gereedschap van Pajarito.

Met uitzondering van Gradus, waarvan het beheer nogal ingewikkeld was wegens de 
verschillende maten en kleuren, worden al deze producten nog steeds verdeeld door Uzin 
Utz België. En voor sommigen van hen is de cirkel gesloten sinds de Uzin Utz-groep 
nadien Wolff en Pajarito heeft overgenomen. Deze periode in de Nederlandse Holding was om 
deze redenen een goede periode. Wij maakten deel uit van een zeer flexibele en dynamische 
groep die er voortdurend naar streefde haar aanbod voor plaatsers uit te breiden. Met, 
uiteraard, een licentie voor de Benelux van het merk UZIN (zie vorige FeM). We zullen 
het hier in de volgende editie, als we de periode van 2004 bespreken, opnieuw over 
hebben.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om de oprichter en algemeen directeur van 
Unipro BV, de heer Gerrit-Jan Leppink (overleden in 2020), Maarten Jan Leppink 
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UIT DE OUDE DOOS VAN UZIN UTZ BELGIË

- MARC NELEN VERTELT

Na 28 jaar bij Uzin Utz België (Unipro) is het pensioen van onze Managing Director, Marc Nelen, in zicht.  Een lange  
loopbaan gevuld met tekenende momenten, de een al aangenamer dan de ander. Speciaal voor jullie heeft Marc zijn 
beste herinneringen verzameld die hij in deze en het volgende nummer met jullie zal delen.
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(directeur van Unipro BV en toenmalig lid  
van de Raad van Bestuur van Uzin Utz AG),  
Dick Bosveld (oprichter van Bohama) en  
Richard Bosveld (huidig algemeen directeur  
van Estillon) te bedanken voor deze geweldi-
ge samenwerking. Wij hadden steeds een open, 
verantwoordelijke, respectvolle en familiale 
relatie. Wij hebben samen heel wat goede tijden 
beleefd, zowel beroepsmatig als privé, en met 
Maarten Jan en Richard blijven wij deze vriend-
schappelijke relatie in stand houden.

In dit mooie "Nederlandse" verhaal is er nog 
één persoon, een vriend, die alle normen 
overstijgt: Hans-Jaap Feenstra, die direc-
teur was van Unipro BV en die van tijd tot 
tijd nog steeds mijn mentor is. Hans-Jaap had 
niet alleen een indrukwekkende expertise 
als manager, hij was voor mij vooral een 
altijd bereikbare raadgever, een professi-
onele "grote broer", een vertrouweling op 
wie ik gedurende die 28 jaar kon rekenen. 
We vonden elkaar nog meer na de familie-
drama's die ons troffen. Hans-Jaap, ik dank 
je voor alles wat je voor me hebt betekend, 
in alle opzichten. En als kers op de taart: 
Bedankt dat je me "dwong" om golf te begin-
nen spelen om te netwerken. Ook al heb ik 
deze activiteit tot nu toe verwaarloosd, ik 
hoop er binnenkort meer tijd aan te kunnen 
besteden.

Om dit hoofdstuk af te sluiten en het 
verschil in cultuur tussen de Belgen en de 
Nederlanders samen te vatten, zou ik enkele 
van de vele anekdotes willen meegeven.

We genieten van een voortreffelijke dagschotel in La 
Caravelle. En als mijn Nederlandse vriend de rekening 
wil betalen (een zeldzame gelegenheid die ik niet 
voorbij liet gaan  ), zegt de ober tegen hem: “Je hebt 
je koffie nog niet gehad?” Hij antwoordt; “Maar we hebben 
koffie op kantoor.“ De ober antwoordt; “Maar het staat 
op het menu.” En hij antwoordt: “Wel, trek het af van 
de prijs ...“

Drinkend van een glas whisky na een goede maaltijd met 
Hans-Jaap, legt hij me uit dat de Schotten een scheut-
je water in hun whisky doen om de aroma's vrij te 
maken. Dan neemt hij de kleine karaf melk voor zijn koffie, die hij 
in zijn 20 jaar oude whisky giet. Ik bood hem hoffelijk een tweede whisky aan en beloofde 
hem dat ik deze grap zou delen met de wereld.

Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst op een zaterdag (ja, ja in die tijd werd dat gedaan!) 
met alle Nederlandse collega's van de "F.A.I.". Tijdens de hele vergadering merkten we 
dat onze collega's nerveus waren, wij wisten niet waarom. Halverwege de middag, terwijl 
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het programma van de bijeenkomst nog niet was afgewerkt, deelt Dick Bosveld mee dat  
de Veiligheidscommissie van de "Elfstedentocht" heeft besloten dat de wedstrijd kon 
plaatsvinden. Iedereen verlaat plotseling de vergadering en vertrekt haastig richting 
Friesland. De Belgen keerden terug naar België, om aan hun verkorte weekend te beginnen. 
Zelfs als (ooit!) de Rode Duivels wereldkampioen worden, denk ik niet dat er hier zoveel 
gekte zou zijn.

En wat met ons Belgisch team in tussentijd? De grote uitdaging na de pensionering van 
Charles Van Gysel (zie vorige FeM) was de opvolging van dit monument uit de Unipro 
geschiedenis. Bart Leen had de delicate opdracht om geleidelijk alle klanten over  
te nemen die Charles in zijn sector had. Hij had deze sector van tevoren briljant 
ontwikkeld. Vele nieuwe klanten volgden in de regio Antwerpen-Limburg-Vlaams-Brabant.

Bovendien ben ik Bart zeer dankbaar voor zijn ontwikkeling van de verkoop van parket-
lijmen in België. Allereerst "de strategie": Bart en ik bezochten alle (7 à 8) fabrikanten 
of importeurs van parket, want dit was het kanaal waarlangs parketlijmen werden verdeeld. 
Wij werden door allen vriendelijk afgewezen (behalve door Houthandel Wouters, later 
omgedoopt tot Yepp, die nog steeds onze klant is. Met dank aan Hans Declerck, nog een 
Uzin Utz-fan  ).

Elke vloerbedekkingsfabrikant had "zijn eigen merk lijm" en UZIN had maar één keuze: naar 
de parketplaatsers zelf gaan. Iedereen verklaarde ons voor gek. Maar Bart prospecteerde 
en opende de parketmarkt voor Unipro. Daarna volgden natuurlijk de andere Unipro- 
vertegenwoordigers. Één voor één waardeerden de plaatsers onze know-how en raad. En nu 
hebben we een aanzienlijk marktaandeel veroverd.

Net zoals wij de missionarissen zijn geweest van het gebruik van primer voor soepele 
vloeren (zie vorige FeM), zijn wij de missionarissen geweest van PU-lijm in parket en 
hebben wij er in grote mate toe bijgedragen dat lijm op basis van oplosmiddelen vandaag 
zo goed als verdwenen is. Dank je, Bart. Je bent nog steeds, al bijna 25 jaar, onze 
technische referentie. Altijd trouw aan het werk. Er is een onafscheidelijk koppel bij 
Unipro/Uzin Utz. Bart en Martine. Samen met Charles, de steunpilaren van de eerste dagen 
van Unipro/Uzin Utz.

Dat moet in 1998-99 geweest zijn : Martine zat op de koude tegelvloer van onze "kantoren" 
in de Clarissenstraat (Gent). Ik had net haar stoel van haar afgenomen en in de verhuis-
wagen gezet, dus enkel de vloer bleef nog over. We hadden afgesproken dat de telefoon 
tot het laatste moment verbonden zou blijven, zodat Martine geen enkele bestelling 
zou missen! Ik weet niet meer of zij alleen op de grond in het lege kantoor is blijven 
zitten, terwijl wij naar de Sint-Denijslaan verhuisden, en zo ja, dan bied ik haar 
daarvoor mijn verontschuldigingen aan. Maar Martine was een symbool van Unipro's ultieme 
toewijding aan haar klanten.

Martine heeft al die jaren onze commerciële binnendienst geleid. Er zijn weinig vragen 
die ze niet kan beantwoorden aan haar collega's. Vandaag is ons team gegroeid en Martine 
kan heel trots zijn op wat ze heeft bereikt. Meer en meer in tweede lijn ondersteuning 
van de eerste lijn, maar altijd toegewijd en handelend ten voordele van onze klanten.

Dank je, Martine. Je hebt een gouden telefoon verdiend, als dat al bestaat.

Ik kom terug op de andere personeelsleden in het volgende nummer. Als ik het over de 
"beginjaren" heb, moet ik eerst en vooral deze uitzonderlijke collega's vermelden, zowel 
Nederlandse als Belgische, met wie ik heel wat mooie momenten heb beleefd, en met wie ik 
mijn passie, die van Unipro, heb kunnen delen.

(Meer in het volgende nummer)
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MEDEWERKER IN DE KIJKER:  
ZOË JAMINÉ

De mensen die onze klanten adviseren en begeleiden op hun weg naar succes 
(vaak sinds heel veel jaren), zijn de belangrijkste troef van Uzin Utz België. Wij 
willen hen dan ook één voor één in de kijker zetten. In deze editie geven we het 
woord aan Zoë Jaminé, commerciële binnendienst medewerkster.

Zoë, hoe heb je Uzin Utz België leren kennen?  
Ik heb drie jaar in de logistieke sector gewerkt als expeditie-
bediende, daar heb ik vooral geleerd om haar op mijn 
tanden te kweken. Daarna schakelde ik over naar een  
customer service functie bij een dermato-cosmetisch bedrijf 
in Gent. Daar was ik het manusje van alles: besteldienst, 
customer service, marketing assistant, HR-administratief 
bediende, … In de zomer van 2019 maakte ik via een 
HR-bureau kennis met Uzin Utz België. Sindsdien draai ik 
mee op de commerciële binnendienst samen met mijn 
collega Isabel.

Wat houdt je functie van commerciële binnendienst 
medewerkster juist in?  
Ik zorg voor een goed contact met klanten, noteer bestellin-
gen, organiseer aankopen en leveringen, verzorg facturatie, 
maak rapporteringen, … Het is een heel gevarieerde job, er 
gebeurt altijd wat. Er is zelden een saai of doods moment. 
Ik hou vooral van het klantencontact! Ik sta dan ook de hele 
tijd in contact met onze klanten. Na een dik jaar begin ik ze 
steeds beter te kennen en zo bouw je een leuke band op.

De sfeer bij ons vind ik ook fantastisch. Het komt zeker niet 
in elke firma voor dat een team op zo’n manier samenwerkt, 
ik heb echt supercollega’s. Er wordt zeer open gecommuni-
ceerd, iedereen helpt waar nodig, er wordt vaak gelachen 
bij ons op bureau. Zelfs gedurende de lockdowns werd er 
contact gehouden via digitale apero’s met een hapje en een 
drankje (bedankt Marc en Eline!). In normale tijden wordt er 
regelmatig iets sociaal georganiseerd en gaan we samen een 
hapje eten of houden we een barbecue. Ook met kerst is het 
gezelligheid troef en worden de kerstbomen uitgehaald. Top 
dus!

Wat wil je zoal nog bereiken op professioneel vlak? 
Momenteel is voor mij de grootste uitdaging dat ik zaken moet 
leren loslaten en niet mag meenemen naar huis en verder over 
piekeren. Gelukkig lopen de meeste zaken vlot, maar als er 
iets fout loopt, durf ik mij al eens (enorm) opjagen en met een 
verhoogde bloeddruk naar huis gaan. Dat is dus iets waar ik 
zeker aan wil werken. Ik wil zeker kunnen blijven bijleren. Ik wil 
graag mijn technische kennis verbeteren, hopelijk kunnen we 
binnenkort terug opleidingen organiseren in ons opleidingscen-
trum, Uzin Utz Base, en kan ik zo ook technische kennis verder 
opsteken. Ik zou graag zien dat ons team kan blijven uitbreiden 
en dat ik daar de ondersteuning voor kan blijven bieden, zowel 
aan de collega’s op bureau, op de baan als de directie.

Wat doe je zoal buiten het werk?  
In niet Corona-tijden zing ik in een band. We spelen funk-, 
soul- en popcovers en repeteren wekelijks. Momenteel gaat 
dat helaas wat moeilijker, we proberen wel op afstand één en 
ander op te nemen, maar ik mis het samen musiceren enorm. 
Verder ben ik een fervent koker! Elke zondag sta ik in de keuken 
recepten uit te proberen, liefst zo snel en gezond mogelijk. 
 En ten slotte wandel ik heel graag, het liefst in de bossen. 
De perfecte manier om een beetje in vorm te blijven. Ik volg 
binnenkort een opleiding als visagiste, mijn droom is dan ook 
om dit binnenkort in het weekend op zelfstandige basis te 
kunnen uitoefenen.

Verder wil ik de wereld zien. Van zodra ik een Coronaprik  
gekregen heb, boek ik een ticket ver van hier: nieuwe culturen, 
lekker eten, mooi wandelen, andere talen spreken… heerlijk.

Dat zijn alvast leuke toekomstplannen! Bedankt voor je 
inzet, Zoë. We wensen je nog veel succes bij Uzin Utz België.
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Your Floor. Our Passion. 
Uzin Utz België is een dochteronderneming van de Duitse Uzin Utz Groep. 

Met de merken UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex, RZ en Pajarito levert 
Uzin Utz België een compleet assortiment voor het plaatsen, onderhouden 
en renoveren van alle soorten vloerbekleding, parket, tegels, natuursteen en 
gietvloeren. Dit geeft u de zekerheid dat u bij alle vragen rondom het thema 
‘vloeren‘ een competente en betrouwbare partner heeft. 

UZIN. MASTER OF THE FLOOR.
Plaatsingssystemen voor vloerbekleding en houten vloeren. 

WOLFF. Going beyond your limits. 
Machines en speciaal gereedschap voor de ondergrondvoorbereiding en  
plaatsing van vloerbedekking. 

PALLMANN. For wood floors. For life.
Kwalitatief hoogwaardige afwerkings- en onderhoudsproducten voor houten 
vloeren. 

Arturo. Floors for change.
Kunstharsvloeren met passie voor design. 

codex. Exclusief voor de echte tegelzetter.
Exclusieve plaatsingssystemen voor de professionele tegelzetter. 

RZ. We love floors.
Onderhouds- en reinigingssystemen voor alle types vloerbedekking.

 
Pajarito. Kwaliteit voor profs!®
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UW DUURZAME PARTNER VOOR ELKE VLOER 

Als totaalaanbieder van zekere oplossingen voor de installatie van elk type 

vloer, is Uzin Utz België uw unieke partner. De know-how van Uzin Utz België  

inzake voorbereiding van de ondergrond, verlijming, afwerking,  

onderhoud en renovatie van alle type vloeren is hoogstaand. Deze gaat van 

elastische vloeren en tapijt over parket tot keramische en stenen vloeren en 

gietvloeren. Elke dag wordt u als klant geconfronteerd met nieuwe  

uitdagingen. Elk project is anders en vraagt vakmanschap,  

ervaring en een oplossing op maat. Doe beroep op Uzin Utz België.
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