
moves your heart.

Hoogwaardige houtoppervlak

behandelingsproducten
Advies, oplossingen & ontwikkeling



Bent u als parketteur of meubelspecialist  
betrokken bij ontwerp en levering van vloeren  

en/of meubels (zowel in- als outdoor) in het  
hogere segment? Dan weet u hoe belangrijk het 

is om houten oppervlakken optimaal te  
beschermen en te behandelen.

Vesting ontwikkelt hiervoor hoogwaardige  
producten en levert advies en oplossingen op 

basis van flexibiliteit, creativiteit en service- 
gerichtheid. Daarmee kiest u niet alleen voor 

houtbehandelingsproducten van de beste  
kwaliteit, maar ook voor een betrokken en  

betrouwbare partner.

Custom made colors

Zeer hoogwaardige kwaliteit

Flexibiliteit

Eigen productie in Nederland

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding

60 jaar ervaring



Kwaliteit
Door gebruik te maken van een combinatie van duurzame en 
hoogwaardige grondstoffen worden er mooie eindproducten  
gemaakt, met constante kwaliteit. Ze zijn makkelijk verwerkbaar 
en geven een ongekend resultaat. Tijdens de ontwikkeling  
worden onze producten uitvoerig getest. Eerst in eigen labora-
torium en daarna veelal op praktijkniveau door de verwerker.  
Eigenschappen als droging, hardheid, slijtvastheid, water- 
vastheid, kleur en esthetisch resultaat worden nauwkeurig  
beoordeeld. 

Innovatie
Door creatieve ideeën van klanten in samenwerking met ons, 
komen we tot nieuwe technieken welke tot bijzondere resultaten 
leiden. Bijvoorbeeld het toepassen van effectpigmenten uit de 
automotive-industrie in een terpentijnwas of wasolie, geeft een 
exclusief karakter aan het behandelde oppervlak. Tevens  
proberen we in de nieuwe technieken en ontwikkelingen gebruik 
te maken van vernieuwbare en milieuvriendelijkere grondstoffen.



Onderscheidend
Wij houden ons continu bezig met het aanpassen van onze  
productie aan de verschillende veranderende markten en het 
inspelen op trends door onderscheidende productlijnen.  
Wij hebben onder andere de Nazir-collectie (kleuroliën met  
goud-, zilver- en parelmoeruitstraling) maar ook vernieuwbare, 
natuurgebaseerde, nagenoeg oplosmiddelvrije natuurlijke  
oliemodificaties.

Doordat wij gebruik maken van onder andere speciale kleur- 
stoffen, om bijvoorbeeld een watergedragen beits te maken, 
behalen we een meer bijzonder effect op houten ondergronden. 
Dit in combinatie met een wasolie in kleurafwerking maakt het 
creatieve palet van mogelijkheden enorm! Wist u dat sommige 
van onze producten zelfs gebruikt worden op steenachtige  
ondergronden en metaal?

Service
Ieder bedrijf heeft zijn eigen wensen en legt prioriteit bij andere 
producten. Door de jarenlange opbouw van productkennis en het 
brede assortiment van De Vesting hebben wij voor iedere vraag, 
op gebied van houtoppervlaktebehandeling een oplossing. 
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Van vele markten thuis
Bent u op zoek naar een veelzijdig adviseur en een kritisch
en doelgericht sparringpartner, altijd geïnteresseerd in nieuwe 
mogelijkheden voor kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing? 
Vesting heeft jarenlange ervaring in het beschermen en  
verzorgen van houten oppervlakken in de vloeren- en (buiten)
meubelbranche. Wij beschikken over eigen ontwikkeling en  
productie in Nederland, waardoor wij snel en flexibel zijn. 

Daarnaast worden we steeds vaker ingeschakeld als adviseur  
op het gebied van kleuren en samenstellingen op maat, waarbij  
telkens blijkt wat onze kracht is: de drive om samen met de 
klant tot de beste oplossingen te komen en ook in de uitvoering 
continu te streven naar het mooiste resultaat. Zo maken we ons 
motto ‘moves your heart’ elke dag opnieuw waar.
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Wasziederij De Vesting BV
Trasweg 12
5712 BB Someren
The Netherlands
Tel: +31(0)493-496760
Fax: +31(0)493-493670
E-mail: info@vesting.nl
www.vesting.nl

Nieuwsgierig?
Partnership bewijst zich in de praktijk. We gaan dan ook  
graag de samenwerking met u aan. Wilt u daarover eens van  
gedachten wisselen – al dan niet op basis van een concreet  
project? Neem dan gerust contact met ons op.


