
‘We zijn zo’n beetje de enige fabriek
die nog dit soort producten maakt in
Nederland’, weet Martin Lurvink.
Hij nam het bedrijf met 14 man per-
soneel tweeënhalf jaar geleden over
van zijn vader, die het ingesukkelde
familiebedrijf vanaf midden jaren
tachtig weer nieuw elan had gege-
ven.
‘Ons geheim zit in de flexibiliteit en
de snelheid van werken, en natuur-
lijk in de kwaliteit van de produc-

ten’, legt Lurvink uit. ‘We maken
zo’n twee miljoen “bezems”, pro-
ducten, per jaar. Daar kunnen kleine
orders van een groothandelketen bij
zitten, bijvoorbeeld een pakketje
met een straatbezem, een stoffer en
blik, een fladder en een halfmaantje,

alles bestickerd met het logo van de
groothandelaar en bij elkaar ver-
pakt. Dat regelen we allemaal zelf,
in huis en op heel korte termijn.
Kom daar maar eens om met een
Chinese handelspartner waar je con-
tainers vol per keer moet bestellen.’
Wel uit China komt het echte
Chungking varkenshaar en het
paardenhaar dat Luva in veel pro-
ducten verwerkt. ‘De stoffertjes van
de beste kwaliteit zijn die van var-

kenshaar’, legt Lurvink uit. ‘We heb-
ben een topproduct waarbij we de
bezetting heel dicht en dik gemaakt
hebben. Zoiets is onovertroffen als
het om afstoffen van schuurwerk
gaat.’
Het haar in de bezems en stoffers

worden allang niet meer gelijmd. De
geavanceerde machines van Luva
‘schieten’ de bundeltjes vezel het
gaatje in en slaan het dan meteen
met een ijzerdraadje vast. ‘Veel effi-
ciënter zo, en beter voor het milieu.’
Lurvink investeerde recent in een
nog snellere machine. ‘Kost een paar
ton, maar snelheid is heel belangrijk
in dit vak.’
Eigenaardigheid van de Nederlan-
der: net als zijn kwasten moeten ook
de borstels ronde stelen hebben. ‘Ik
exporteer dan ook bijna niets.’ Het
elzen-, beuken- en populierenhout is
FSC-gekeurd. Lurvink: ‘Mede daar-
op geïnspireerd zijn we gerecycled
plastic, PET, gaan gebruiken in de
straatbezems. Zou je daar gewoon
kunststof gebruiken, dan slaat dat
FSC eigenlijk nergens meer op.’
Hoewel het bedrijf levert aan bouw-
markten, gemeenten, de horeca en
aan tal van andere sectoren waar 
geveegd moet worden, maken pro-
fessionele schildersmaterialen nog
altijd een belangrijk deel van de om-
zet uit. ‘Professionele schilders in-
vesteren graag in een goed stuk ge-
reedschap. Als ik naar onze produc-
tiecijfers kijk moet zo’n beetje elke
schilder wel met een borstel van ons
rondlopen.’
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Imbema Rhiwa uit Nieuwerkerk
aan den IJssel biedt met de
PROS650CV en ROS2-850CV twee
p n e u m a t i s c h e
schuurmachines
van Mirka. De eer-
ste is voorzien van
een speciale steun-
pad die ontwik-
keld is voor een
optimale stofaf-
zuiging; ook op
lage toeren. Verder
beschikt hij over
een remafdichting
die de machine
van het oppervlak
tilt wanneer de

steunschijf van 150 mm stopt met
draaien. De 200 mm-uitvoering
ROS2-850CV kenmerkt zich door

een laag profiel en ergo-
nomische vormgeving
en is speciaal geschikt
voor het schuren van
grote oppervlakken.
Deze variant is voorzien
van een 200 mm steun-
schijf, weegt 1,5 kg en
biedt een werkdruk van
6,2 bar. 

info: (0180) 33 12 00
www.rhiwa.nl

bouwproducten.nl:
23941

Pneumatisch schuren

Het Sata-minijet 1000 K spuitpis-
tool van WSB Finishing Equipment
is zowel op een pompinstallatie als
een drukvat aan te sluiten en te-
vens beschikbaar als bekerpistool.
Door het relatief lage gewicht, de
eenvoudige bediening en de ergo-
nomische vormgeving is het te ge-

bruiken voor langdurige werk-
zaamheden. Het spuitpistool is
specifiek ontwikkeld voor het se-
riematig spuiten van kleine en
complexe onderdelen. Niet alleen
binnen de automotive markt, maar
tevens voor decoratieve en design
toepassing. Andere toepassingsge-
bieden zijn de kunststof- en me-
taalbewerkende industrie. Het
spuitpistool is beschikbaar met de
spuittipgrootten 0,3, 0,5, 0,8, 1,0 en
1,2 en naar wens te combineren
met de RP-hogedruktechnologie.

info: (030) 241 41 55
www.wsb-wagner.eu

bouwproducten.nl: 23936

Spuitpistool 
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‘Een FSC-houten bezem met “gewone”

plastic vezels slaat nergens op’

Martin Lurvink voor zijn jongste investering, een nóg snellere borstelmaakmachine

‘Het kan nog steeds in Nederland’

AALTEN – Best wel eenvoudig werk, best wel eenvoudige producten
maar oh zo onmisbaar. Martin Lurvink, directeur van Borstelfabriek
Luva, doet er niet ingewikkeld over. Toch komen de fladdertjes, de
halvemaantjes en de behangborstels die elke professionele schilder in
zijn gereedschapskist heeft niet uit een lage loonland, maar worden ze
gemaakt in een Achterhoekse fabriek.
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vierkantemeterprijs? Want ik kon
geen fotootjes bijvoegen, die aller-
lei creatieve voorstellen op zouden
kunnen leveren. In het tekst-
schermpje heb ik dus maar foto’s

aangeboden, zodat
ze die wel op zul-
len vragen, neem ik
aan.
Maar erger: bijna
was ik gestopt,
want met zes offer-
tes van bedrijven in

de buurt, heb ik al genoeg puzzel-
werk voor de boeg. En dan was
onderstaande aan ons voorbijge-
gaan:
Bij het terugvinden van die web-
site, stuitte ik op een bedrijf dat
mijn hartje veroverde met heuse

coatingtechniek. Kan ook nog,
en dan heb ik de kleur voor het
uitzoeken. Die zullen we er dus
nog maar naast leggen, zodat ik
mede namens de buurtjes een
klavertje-zeven pluk. Met vol-
doende bedenktijd om de EK-
finale erbij te betrekken, want
opgefrist oranje hoeft dus voor-
lopig niet meer. Nee, dat wordt
bij voorkeur geel-rood (Spanje),
dan kan ik ze altijd nog door el-
kaar laten leggen zodat het er op
een satellietfoto oranje uitziet.
Oranje boven!

uittenbroek@coating
kennistransfer.com

niet zou zeggen ‘het zal mijn tijd
wel uitdienen dus geef ze nog
maar een opfrissertje’. Helemaal
nieuw voor weer een halve eeuw
dakpanplezier, dát willen ze!
Dus ik heb ter ver-
gelijking mijn col-
lectieve inkoopac-
tie moeten herha-
len, maar dan bij
het dakdekkersgil-
de. En zo kom ik
pardoes op
www.vergelijk-dakdekkers.nl. Een
kleine invuloefening gaat me nu
zes offertes opleveren. Er is ook
zoiets voor schilders, al ziet het er
een beetje anders uit. Maar dan
vraag ik me af: hoe weet ik nou dat
ik op kwaliteit selecteer en niet op

EDWARD UITTENBROEK
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