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INOX DESIGN KOPPELINGEN

Meer dan 35 verschillende 
koppelingen in Ø 28 / 42,4 mm.
Gepolijst RVS (AISI 316)

 www.dipanox.eu

Het Alkmaarse DIPANOX levert hoogwaardige roestvaststalen railingproducten voor o.a. trappen, vides en balustrades, alsmede 
SKG*** bouwbeslag. Naast de Tzunali RVS railingsystemen, standaard SKG*** RVS veiligheidsbeslag en RVS deurgrepen (ook 
in kleur) levert het jonge bedrijf ook binnen- en buitenbeslag volgens klantspecificatie. Maatwerk dus. En nu ook Tzuwi steiger-

buiskoppelingen in RVS. 
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‘RVS steigerbuiskoppelingen 
bieden summum van esthetiek en functionaliteit’

In Nederland worden 
de producten verkocht 
via de ijzerwarenvakhandel 
en geselecteerde internetshops. 
“In andere Europese landen zijn 
en worden door DIPANOX dealers aan-
gesteld”, vertelt directeur Wiebe Agter. “Met de 
Tzuwi RVS Aisi 316 mat gepolijste steigerbuiskoppelin-
gen nemen we een unieke marktpositie in. Dit product was in 
RVS nog niet op de markt. En omdat het uniek is, hebben we er ook een 
unieke merknaam aan gekoppeld. Onze voornamen Tzu Ching en Wiebe 
maken samen Tzuwi.”

De Tzuwi steigerbuiskoppelingen werden voor het eerst geïntroduceerd 
tijdens de Bouwbeurs, waar ze grote belangstelling van architecten, aan-
nemers en zelfbouwers kregen. Niet verwonderlijk, volgens Agter. “Want 
niet alleen zijn de RVS steigerbuiskoppelingen mooier dan de traditioneel 
gegalvaniseerd stalen, zwart gespoten of aluminium koppelingen, Tzuwi 
heeft ook een strakkere maattolerantie en de ‘mat satin finish’ past uit-
stekend bij ons bouwbeslag en ons andere railingsysteem. Esthetiek en 
functionaliteit gaan zichtbaar hand-in-hand, zonder dat afnemers met 
hoge kosten worden geconfronteerd. De Tzuwi producten worden name-
lijk geproduceerd in de fabriek van ons zusterbedrijf SunStar in Taiwan.”

Door middel van baliedisplays maar ook met flyers wordt de nieuwe 
range onder de aandacht gebracht. Inmiddels staat er in heel wat ijzer-
warenvakhandels al een baliedisplay naast de kassa. Daarbij zijn al di-
verse webshops met de producten geladen, waar de hele serie Tzuwi 
koppelingen verkrijgbaar is. “In de twee diameters 28 en 42,4 mm kan 
iedereen met een idee iets moois maken. Denk bijvoorbeeld aan tuinta-
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‘Esthetiek en functionaliteit gaan 
zichtbaar hand-in-hand, zonder 
dat afnemers met hoge kosten 

worden geconfronteerd’

fels, banken, boekenkasten, tv-meubels, barmeubels, salontafels, trap-
leuningen en bedden, maar ook aan winkelinrichtingen en frames voor 
reclamedoeken. Zelfs een gordijnophanging (28x2mm) hoeft in echt RVS 
niet duur te zijn!” 

Omdat de Tzuwi range bij uitstek geschikt is om tuintafels of ander tuin-
meubilair te maken, is ervoor gekozen om alle koppelingen uit te voeren 
in Aisi 316 (buitenkwaliteit RVS). Hierdoor hoeft de tafel niet meer naar 

binnen, vertelt Agter. “Regen of wind, zelfs aan de kust, is geen pro-
bleem. Met een blad van bijvoorbeeld kunststof, glas, trespa of steiger-
hout kan voor ieder project een unieke uitstraling worden gecreëerd. De 
lengte van de buis bepaalt het formaat. Zo simpel is het.”    n
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