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UTRECHT – Een beetje anders ingedeeld, een beetje onoverzichtelijk, 
wat smallere gangpaden en wat meer bezoekers en daardoor op som-
mige plekken wel erg druk. Dat zijn de indrukken van de BouwBeurs, 
die van 6 tot 10 februari in Utrecht plaatsvond. Al sinds langere tijd 
staan er geen verffabrikanten meer. Wat niet betekent dat er voor de 
schilders geen nieuws te halen zou zijn. Op deze pagina’s een aantal 
zaken dat de redactie opviel. 

BouwBeurs 2017: Lekker druk en best veel te beleven

B E U R S
Verfproducenten ook dit jaar niet aanwezig op BouwBeurs 

Steigerbouwer ASC komt met de XS-rolsteiger, een complete steiger die 
lichter in gewicht en beter te transporteren is. De steiger heeft een voor-
loopleuning waaraan een liggende buis bevestigd is. Daarmee is de 
leuning zowel een heup- als een knieleuning.

Té leuk om te verzwijgen, al zult u hem 
niet snel inzetten: een ladderlift van Geda. 
Het is een reformladder, tegelijk een tot 10 
meter uit te schuiven lange ladder, en 
daarvan kan een liftladder gemaakt wor-
den. De blauwe uitklapbare unit heeft een 
eigen accu en kan daarmee tot 120 kilo 
omhoog brengen.

Dit afdekvlies is zeer goed 
absorberend en heeft aan de 
onderkant een folie, dus het 
kan goed gebruikt worden 
bij schilderklussen. Alleen is 
de Hammerfest misschien 
een beetje overgekwalifi-
ceerd; de sterke kunststofve-
zels geven geen krimp bij 
zware belasting met vallend 
gereedschap of er overheen rijdende vorkheftrucks.

Een krachtpatser uit Australië. Het be-
drijf, Makinex, noemt het zelf een ‘hand 
truck’. Het ziet er licht uit (weegt ook 
maar 40 kilo) maar kan vrachten tot 140 
kilo 1,9 meter hoog tillen. Het werkt op 
een accu met een hydraulische actuator. 
Eventueel kan er ook een hefvork opge-
zet worden.

Eisma Bouwmedia, uitgever 
van veel bouwtitels, waar-
onder SchildersVakkrant, 
koos voor een inhoudelijke 
benadering. Op de beurs-
vloer werden miniwork-
shops gegeven over het ef-
fectief inzetten van content-
producten. Hier spreekt 
Peter de Winter, hoofdredac-
teur van Bouwwereld en Ar-
chitectuurNL over video-
marketing.

Toch nog wat rollertjes, kwasten 
en sponsen. Deze zijn van Turkse 
makelij, van Dekor uit Pendik, na-
bij Istanbul. Ze worden in Neder-
land verkocht vanuit bouwmate-
rialenhandel Tepe in Amsterdam.

De enige schilder op de beurs was een pop, op de 
stand van apparatenfabrikant Festool. Die toon-
de allerlei machines, maar vergat zijn belangrijke 
doelgroep, die van de schilders, duidelijk niet. 
De schilder draagt hier overigens een stofzuiger 
op de heup om overal stofvrij te kunnen werken.

Afdeling experimenteel, de Mate-
ria dus. Het Deense bedrijf Llot 
Llov bereikt erg mooie effecten 
door zoutkristallen te strooien op 
een nog natte monochrome verf-
laag. Door osmose trekken de 
zoutkristallen het vocht om zich 
heen aan, met dit soort effecten 
tot gevolg.

Een complete lijn naturel lakproducten voor de ultramatte 
afwerking van parket, houten vloeren en wanden
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