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Close Up

Kwaliteit, direct van de bron
Met het merk Tzunali levert Dipanox een uitgebreid pakket 

roestvaststalen bouwbeslag met SKG-keurmerk. Uit voorraad, 

van hoge kwaliteit en uiteraard met een correcte garantieter-

mijn. Koop je bij deze fabrikant, dan koop je direct bij de bron. 

Ook al worden sommige producten - vanwege kortere levertij-

den - binnenkort in de eigen fabriek in Portugal gemaakt. Maar 

ook in Obdam staat nog een klein machinepark om snel op 

klantvragen in te kunnen spelen. 

Toen de gemeente Rotterdam onlangs 

voor € 50.000 kierstandhouders 

wilde bestellen voor een preventie-

project in de havenstad, deden ze dat uitein-

delijk bij Dipanox. Niet alleen vanwege het 

SKG-keur en het opvallende uiterlijk. Vooral 

ook vanwege de prijs en de korte levertijd 

van de fabrikant. Wiebe Agter: “Wij speelden 

het klaar om binnen 12 weken van order tot 

levering te komen. Een hele opgave met 

zulke aantallen. Denk alleen maar eens aan 

het logistieke traject van 5 weken. Dan blijft 

er niet veel tijd over om te produceren.  

“Doordat Christine Agter-Sun zélf fabrikant 
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is, zijn de lijnen heel kort. In plaats van te 

accepteren dat zo’n korte levertijd niet haal-

baar was, kreeg het management in de fabriek 

de ‘simpele’ opgave om aan te geven hoe het 

wel gerealiseerd kon worden. Zo kon zo’n 

order niet alleen snel ter plaatse zijn, maar ook 

nog eens tegen een scherpe prijsstelling. Agter: 

“Wij werken aan een netwerk van selectieve 

distributie via een beperkt aantal topdealers, 

echter (nu nog) bij gebrek aan een lokale dea-

ler hebben we in dit geval zelf die kierstand-

houders aangeboden. Je moet toch wat, niet-

waar?  Tevens bewijzen we dat het kan en zet-

ten we ons op de kaart.”

Afgerond schild
Snelheid, creativiteit én probleemoplossend ver-

mogen typeren het bedrijf. Kwaliteit, snel schake-

len, veel service voor klanten en geen poespas, 

aldus Agter. Dipanox staat op twee benen: het rvs 

railingsysteem en het rvs bouwbeslag van Tzunali. 

Dit bouwbeslag kent natuurlijk de twee gangbare 

soorten: een vlak schild van boven en onder afge-

rond en een vlak rechthoekig schild. Allebei met 

een kantje er aan en steeds naar keuze in de pc-

variant of in anti-kerntrekuitvoering. Met schilden 

van 10 mm dik voor de buitenkant en 5 mm dik 

voor de binnenkant. Ten opzichte van de welbe-

kende 12/8 uitvoering een materiaalbesparing van 

25% en dat tikt aan als het op prijs aankomt. Maar 

wel met SKG. Echter de derde beslagvariant is toch 

wel de meest unieke: het schild in de lengterich-

ting ovaal weggeslepen en gepolijst. Sun: “Wel veel 

bewerkelijker maar we verwachten hier het meeste 

van. Naast de kierstandhouder en al onze verschil-

lende soorten rvs leuningdragers wordt dat onze 

onderscheidende bestseller. Iedereen die we dit 

schild voorleggen vindt het mooi.”

Hartelust combineren
Het mooiste van het bouwbeslag-pakket? Je kunt 

alle soorten schilden en rozetten combineren met 

de verschillende soorten krukken. “Van buiten een 

rechthoekig schild, van binnen afgerond? En dan 

op  het ronde schild een vierkante kruk en op het 

rechthoekige schild een ovale kruk? Kan het gek-

ker? Geen probleem. Een kruk die accordeert met 

het vierkante design van de kierstandhouder en 

daar dan weer leuninghouders bij? Net zo makke-

lijk.” Dipanox houdt alle producten als halffabri-

kaat op voorraad in Obdam. Nog niet ingepakt, 

zodat ze op bestelling specifieke sets kunnen 

samenstellen. Agter: “Geleerd van een slimme 

Belgische bouwbeslagspecialist, die Belgen zijn zo 

gek nog niet.” En wil je één schild (of meer) in 

een afwijkende pc-maat? Dan modificeren ze 

razendsnel een blind schild naar wens. Gaat het 

om wat grotere aantallen, dan loopt zo’n order via 

de fabriek in Portugal en heb je ze met een week 

in huis. Die fabriek in Portugal is er vooral om 

snel het grote aantal rvs-producten uit het railing-

systeem te kunnen leveren. Dat ze met dezelfde 

CNC- machines ook bouwbeslag kunnen bewer-

ken, is een machtig voordeel. De grotere partijen 

bouwbeslag en halffabrikaten komen natuurlijk 

van verder weg.

Kwaliteitsborging
Mocht je twijfelen aan de kwaliteit? Daar staat het 

koppel Sun en Agter borg voor. Met hun jarenlan-

ge ervaring in de productie van bouwbeslag en 

railingsystemen (maar men maakt ook veel pro-

ducten voor OEM) én de sourcing en selectie van 

fabrieken in het Verre Oosten, kunnen zij het kaf 

goed van het koren scheiden. De verleende SKG-

keurmerken bewijzen dat. Tot nu toe alles in 1x 

goed. Bovendien straalt een garantietermijn van 10 

jaar vertrouwen uit. Dat is een niet te verwaarlo-

zen verkoopargument. “Met beide beentjes op de 

grond”, noemt Agter het. “Gewoon tegen een nette 

prijs goede en mooie spullen maken en volgens 

afspraak leveren, compleet met alle service die de 

klant maar nodig heeft.” 

Catalogus 
Dipanox vat het complete aanbod van 

het Tzunali-bouwbeslag in een duidelijke 

catalogus samen. Die is  beschikbaar. 

Interesse? Vraag hem aan via  

info@dipanox.eu

Christine en Wiebe staan voor kwaliteit en service


