BOUWBESLAG

Made in Hollandmaatwerk
Loop je over de BouwBeurs, dan kom
je een fraai vormgegeven container
tegen waarin het bedrijf Dipanox
een overzichtelijke hoeveelheid
Tzunali-rvs-bouwbeslag laat zien en
waar de kwaliteit vanaf spettert. Zit
daar een artikel in?

pand want de groei zit er stevig in. Wiebe deed
tijdens een carrière als inkoop- en marketingmanager bij een grote inkoopcombinatie veel kennis op
van bouwbeslag, verbruiksmaterialen voor de
bouw, bevestigingsmaterialen en gereedschappen.
In 2013 is Wiebe zijn kennis en kunde gaan
inzetten voor Dipanox BV en bouwt hij zijn eigen
merk Tzunali.

JAAP VAN RIJN

Wiebe Agter van Dipanox vindt van wel. Want hij
doet meer dan alleen rvs-beslag produceren en
leveren. Hij biedt ook maatwerk. En dat kan wel
eens interessant zijn voor de KlusVisie-lezer. Dus
vindt twee maanden later een ontmoeting plaats in
Alkmaar. Het bedrijf is gevestigd in een gloednieuw

Wiebe Agter: “Mijn vrouw Christine begon in
2012 in Nederland. Ze verkocht ooit in de
Verenigde Staten schilderbenodigdheden van een
Taiwanees bedrijf en verwierf grote orders. De
verdiensten investeerde ze in 2006 in een Chinees
bedrijf met een rvs-gieterij dat ook gespecialiseerd
is in mechanische bewerkingen. Vooral polijst
bewerkingen (in mirror en satin) van rvs is een

Tzunali levert maatwerk: een massief, afgerond
of rechthoekig rvs-schild in Aisi 316 (breed
of smal), blind, PC of RC en met of zonder
kerntrekbeveiliging.

Elektronische cilinders worden vaak van de deur
afgetrapt of er knalt een bed of serveerwagen
tegenaan. Dat is duur voor de klant. Met deze
rvs-huls trapt de inbreker vooral zijn schoen
kapot en aanrijdingsschade wordt voorkomen.
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Kerntrekbeveiliging met een
schroefdraad voor de afstelling. Voordeel van deze oplossing: je kunt de cilinder
zodanig goed opsluiten dat er
nagenoeg geen ruimte tussen
de cilinder en het afsluitplaatje
ontstaat. Hier kan een inbreker
geen afgeslepen bandenlichter achter krijgen. Dit is wel
het geval bij een constructie
met een verend blokje of
bepaalde aluminium exemplaren. Overigens test SKG de
inbraakmethode kerntrekken
nog niet op het beslag. De
klant krijgt het beslag in een
fraaie doos met een krukstift
en anti-kerntreksleuteltje. Die
is prettiger bij het afstellen,
alhoewel het zonder sleuteltje
ook best gaat.

De geveerde kruk
Een oplossing voor een wat lamme veer is geveerd beslag.
Inmiddels levert Dipanox Tzunali ook SKG***-beslag met een
geveerde kruk.

sterk punt van het bedrijf. De gieterij heeft tevens
veel ervaring in het produceren van rvs-bouwbeslag
en rvs-railingsystemen. Christine koos er voor om in
Europa het rvs onder eigen merk Tzunali te
verkopen. Daar kun je alleen maar een succes van
maken als je hoge standaarden hanteert. Ja, dat is
hard werken. Maar wij moeten de kwaliteit borgen
en zo klanten binden. Het slaat aan: de fabriek
produceert inmiddels flinke aantallen rvs-steigerbuiskoppelingen, veel onderdelen voor bouwbeslag en
rvs-railingsystemen. Inmiddels bieden we ook een
sleutelkluis met SKG***, die is speciaal voor de
zorgsector ontwikkeld. De kluis weegt 1,8 kg en is
zo robuust als een heiblok.”

STEVIGE KIERSTANDHOUDER
Dipanox ontwikkelde de robuuste Tzunali SKG
V-kierstandhouder voor naar binnen draaiende
deuren. Deze is vervaardigd uit massief rvs 304
en weegt maar liefst 470 gram. De claim: een
inbreker loopt bij het open stoten van de deur
een gekneusde of (nog beter) een gebroken schouder op en druipt af. De bewoner
overkomt niets. Dipanox levert de Tzunali-kierstandhouder met bevestigingsschroeven, twee
rvs-opvulplaten voor terugliggende deuren
en een inbouwinstructie. Ook verkrijgbaar:
SKG***-seniorenbeslag.

Klinkt allemaal goed. Maar er is veel
rvs-bouwbeslag beschikbaar. Hoe kun je
je echt onderscheiden?

Dipanox levert een rvs-containerslot en een
stalen containerklauw. De vakman kan bij Dipanox ook aankloppen voor speciaaltjes, denk aan
unieke mogelijkheden in hang- en sluitwerk en
RVS leuningen.

Dipanox levert ook rvs-steigerbuizen van 28 en
42,4 mm met de bijpassende rvs-koppelingen.
Dankzij draadgaten en speciale montageschroeven hoef je ze alleen maar vast te draaien. Van
het systeem kun je kasten, kapstokken, gordijnroedes en leuningsystemen maken. Leuningsystemen zijn ook beschikbaar in een naadloos
gelijmde uitvoering. Van deze lijn worden bijvoorbeeld vides gemaakt.

“We vallen op door een slanke, strakke afwerking
van ons beslag. Wij leveren ook nog eens massief rvs.
Daarmee kunnen we de klant garanderen dat het
beslag er tot in lengte van jaren goed uitziet en niet
van de deuren valt. Wat dus wel gebeurd met
gegalvaniseerde onderplaten waar dunne rvs-schildjes
op zijn geklikt. Soms zelfs in Aisi 304. Dan ontstaat
geheid corrosie. Daar zijn wij wars van. Onderhoud
van ons rvs is een kwestie van tweemaal per jaar
afnemen met water en zeep. De op termijn ontstane
krassen kunnen er zelfs uitgeschuurd worden. Mijn
advies: geef in het verkoopgesprek de klant ons
product in handen en hij of zij is meteen overtuigd
dat Tzunali op de deur moet.”
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Tzunali-rvs-beslag levert Dipanox in de kwaliteiten AISI 316 voor buiten en AISI 304 voor binnen. 316 is beter bestand tegen corrosie en moet
altijd w
 orden toegepast in de kustgebieden. Bij Tzunali is een 316-buitenplaat gewoon standaard. Het beslag (ook voor het maatwerk) wordt in
de eigen w
 erkplaats gemaakt. Er staat onder meer een hypermoderne cnc-freesbank. Hiermee voeren de vakmensen van Tzunali alle verspanende
bewerkingen uit, denk aan boren, frezen en draadsnijden.

Stekeblind of blind schild
“Hier in Alkmaar richten we ons op uniek rvs-beslag
dat vakmensen en bedrijven bestellen. Het kan om
enkelstuks maatwerk gaan of om relatief grotere
hoeveelheden, denk aan projectaantallen van 150
tot 300 stuks. Dat zijn natuurlijk niet de aantallen
die we in China produceren. De fabriek is voor
onderdelen als grepen, krukken en andere benodigdheden. De vakman belt ons met een specifieke
vraag. Want wij bieden naast standaardbeslag ook
maatwerk. Vaak gaat het om beslag dat ze nergens
snel kunnen krijgen. Zoals een stekeblind of blind
schild. Of dat er een ander type cilinder (RC) in
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moet. En denk aan alle PC-maten. Of het nou om
PC 55, 70, 72, 85, 92 of 110 mm gaat, iets daar
tussenin of RC-cilinders op 73,5 mm en 92 mm:
wij kunnen het beslag op basis van de opgegeven
maten maken. Dus ook een oplossing voor een
deur waar geen deurkruk in zit of een nokafstand
die afwijkt van onze standaard. Of langer of
breder om bestaande gaten in de deuren af te
dekken. Het simpel vervangen door schilden die
kunnen overdekken kan zo maar een flinke
zoektocht opleveren. Je kunt dus nu bij ons
terecht. Wij hebben rvs-strips in veel diktes en
breedtes op voorraad, inmiddels zelfs 60 mm

breed. Dus kunnen wij altijd dat overdekkende schild
wel leveren.”

Servicegericht
Wiebe Agter geeft aan dat hij met het machinepark
ook bouwbeslag kan maken volgens de specificaties
die vakmensen opgeven. En die gaan best ver. Zo
leverde hij deurbeslag van 2 meter lang. En dan dat
niet alleen, zegt Wiebe lachend: “Zelfs deurgrepen
tot 6 meter lang! De buis is niet langer. Ik zeg het
maar om aan te geven dat wij servicegericht zijn. We
vinden het een uitdaging om klanten passende
oplossingen te bieden en mee te denken.”

