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Boven: De gepoederlakte panelen in Antraciet geven de keuken een stijlvolle uitstraling
Rechtsonder: Polylak is specialist in het poederlakken van deuren met groeven en uitfrezingen
Rechtsboven: Sinds kort richt het bedrijf zich ook op de markt van akoestische panelen

POLYLAK-POEDERCOATINGS
SCOREN MEDE DANKZIJ VERDELER
PIONIER IN POEDERCOATEN LANCEERT POEDERCOATING MET HOOGGLANS
Polylak, de Belgische marktleider in poederlakken op MDF, heeft sinds 2011
een intensieve en solide samenwerking opgestart met GV Interparts. Deze is
intussen de exclusieve verdeler van Polylak-poedercoatings in België. “De
bundeling van onze expertise op het vlak van poederlakken en de specifieke
benadering van de markt door onze partner GV Interparts, levert onze
klanten alleen maar voordelen op,” zegt Polylak-bedrijfsleider Stef Baeyaert.
PIONIER
Polylak uit Kalmthout mag zich
gerust dé Belgische autoriteit op het
vlak van poederlakken op MDF
noemen. De firma zette reeds in
2007 een professionele installatie
op voor het toen nog onbekende
poederlakken van MDF. Intussen
zijn de technieken alleen maar
verfijnd en voldoet de Polylakwerkwijze aan de strengste
kwaliteitsnormen van de
hedendaagse interieurmarkt.

Meerdere diktes en
uitgevlakte panelen
Polylak vertrekt voor zijn
poederlakopdrachten altijd van
eigen MDF-materiaal. De MDFplaten zijn speciaal ontwikkeld voor
het poederlakken en worden onder

strikte omstandigheden qua
luchtvochtigheid en temperatuur
opgeslagen. Tijdens het coaten van
de stukken worden alle parameters
die van cruciaal belang zijn voor
een geslaagd eindresultaat
constant op de voet gevolgd. Het
gaat hier om grondstof,
oventemperatuur, luchtvochtigheid,
laagdiktes, ... Dankzij het geringe
verlies aan materiaal tijdens de
productie (maximaal 2%), ontvangt
de klant een eindproduct dat niet
alleen goedkoper is, maar tevens
milieuvriendelijker. Het eindproduct
biedt bovendien een absolute
meerwaarde als het op
duurzaamheid, hardheid en
krasvastheid aankomt.
Schrijnwerkers, keuken- en
badkamerfabrikanten,

interieurbouwers, projectmarkten,
architecten en aannemingsbedrijven
kunnen bij Polylak terecht voor het
poederlakken van MDF in
verschillende maten, diktes en
samenstellingen. Daarbovenop is
het poederlakken van deuren met
uitfrezingen en groeven hun
absolute specialiteit.
Kwaliteitsproducten in de
keukenbouw zijn alvast hét
fundament waarop nieuwe
toepassingen gebaseerd worden.
Dankzij deze knowhow is Polylak
mee kunnen instappen in het
verhaal van specifieke projecten op
maat zoals winkel- en
kantoorinrichtingen,
meubelmaatwerk én de boeiende
markt van akoestische panelen.
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2 coatinglagen voor perfect
resultaat
Poederlakken is geschikt voor alle
binnenhuistoepassingen. “Net
omdat de kwaliteitsvereisten van de
huidige interieurmarkt zo hoog
liggen, houden we nog altijd vast
aan onze tweelagenmethode,” zegt
Stef Baeyaert. “We brengen tijdens
één run eerst de primerlaag aan,
gevolgd door de toplaag. Dat
garandeert ons dat de MDF-plaat
volledig is afgesloten en dat
vochtopname geen kans krijgt.
Door de technische eigenschappen
van het procédé versmelt het
poeder als het ware met de MDF.

POEDERLAK HOOGGLANS
Intussen stijgt in de Belgische
interieurmarkt ook de vraag naar
hoogglanslak enorm. Dit komt
overwaaien uit Italië, de bakermat
van hoogglans. Ook hierop heeft
Polylak de geknipte
poederlakvariant uitgewerkt. Stef
Baeyaert: “In tegenstelling tot het
natlak-hoogglansprocéde, dat
aanzienlijk duurder is dan het
poederlakken, hebben we een
nieuwe methode op punt gesteld
waarbij we het materiaal in eerste
instantie gaan poederlakken. Zo
creëren we een stevige basis, om
dan nadien het oppervlak te

Het badkamermeubel in poedercoat werd afgewerkt met
hoogglans: een perfect resultaat aan een gunstige prijs

behandelen met een
hoogglansvernis. In laatste instantie
gaan we deze vernis nog grondig,
machinaal polieren. Zo ontstaat een
perfect hoogglansresultaat, maar
dan tegen een veel gunstiger prijs.”

DE 'PERFECT MATCH'
Uit de praktijk blijkt dat heel wat
schrijnwerkers, interieurbouwers en
keukenbouwers in België behoefte
hebben aan een persoonlijke
begeleiding bij hun
maatwerkprojecten. Daarom heeft
Polylak een intensieve
samenwerking opgestart met GV
Interparts uit Malle. GVI is intussen
de exclusieve poederlakverdeler
van Polylak in België.

sector. Onze kennis van het
technische en logistieke in de
interieursector vertaalt zich in een
ondersteunende, servicegerichte
benadering van de klant. Naast het
bekendmaken van het poederlakken
op MDF zijn we ons samen met
Polylak bewust van het belang van
correcte levertermijnen en respect
voor de werkplanning van elke
interieurbouwer en schrijnwerker. Zij

weten immers dat de tevredenheid
van hun klanten afhangt van de
tevredenheid van hun eindklant.”

Persoonlijke service
“De meerwaarde die GV Interparts
levert aan het kwaliteitsvolle lakwerk
van Polylak is onze heel
persoonlijke benadering en advies
aan de klant. Wij denken met de
klant mee. We nemen actief deel
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2950 Kalmthout
Tel.: 03/666.83.16
Fax: 03/666.34.00
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www.polylak.be

Advies en begeleiding
“Onze opdracht is tweeërlei,” zegt
Wim Geenen van GV Interparts.
“Wij geven onze klanten advies
over de mogelijkheden van
poederlak op MDF. We doen dat
bij interieurbouwers aan huis door
middel van het verstrekken van
commerciële werkmiddelen zoals
poederlakstalen en kleurenwaaiers.
Bovendien leveren we het
eindproduct af in het werkhuis van
de klant. Samen met mijn collega
Rudi Verheyen hebben we al vele
jaren onze sporen verdiend in deze

aan de bespreking van het project
en we bezorgen de klant snel een
gepaste offerte. Verder volgen we
het project op de voet op zodat de
klant uiteindelijk tevreden is over het
geleverde werk.

GV INTERPARTS

Stef Baeyaert (links), bedrijfsleider van Polylak, spreekt van een solide samenwerking
met Rudi Verheyen (midden) en Wim Geenen (rechts) van GV Interparts

Rudi Verheyen: 0493/04.97.47
Wim Geenen: 0496/23.96.97
Fax: 014/71.32.55
info@gvinterparts.be
www.gvinterparts.be

