Samenwerking vergroot
assortiment plaatmateriaal

Veelzijdigheid in de keuze van plaatmateriaal is waar steeds meer klanten
om vragen. Hier heeft Blok Beverwijk
op ingespeeld door te zoeken naar een
partij om aan deze vraag te kunnen
voldoen. Deze is gevonden in de Firma
Leitermann.
Met de Firma Leitermann, heeft Blok een
partner gevonden die aansluit op de vraag van
de klant. Met name de retail en wandenbranche zal hier veel baat bij hebben.
Het Duitse bedrijf Leitermann is producent
van gemelamineerd plaatmateriaal, HPL en
brandvertragende platen, die onder de merknaam Leitopal door Blok op de Benelux markt
gebracht worden .

Vraag
Het eerste contact tussen Leitermann en
Jan Blok ontstond eigenlijk toevallig. “In ons
bedrijf krijgen wij steeds vaker de vraag naar
gemelamineerd plaatmateriaal voor wandbekleding met een breedte van 1260mm en
lengtes tot 3500 mm,” aldus Blok. “Maar
ook voor andere interieurprojecten horen we
meer en meer dat hier behoefte aan is. Toen
wij recentelijk voor het interieur van een winkelketen op zoek waren naar gemelamineerd
plaatmateriaal kwam ik met Leitermann in
contact. De eigenaar vertelde over Leitopal
en het succes dat ze er mee hadden zowel in
eigen land als in Zwitserland. Het is gebleken
dat de eigenschappen inderdaad meer dan
goed zijn; Leitopal is een betrouwbare en
kwalitatief uitstekende plaat. Bovendien heeft
de klant de keuze uit verschillende decoren,
structuren, formaten en basisplaten (bijvoor-

Voordeel

Leitopal heeft als voordeel dat er ook diverse
specials verkrijgbaar zijn en dat er klantspecifiek geproduceerd wordt in grote maar ook
kleine aantallen , zelfs al vanaf drie stuks. De
levertijd is bij alle hoeveelheden overigens
prima, ook het bijbestellen van dezelfde plaat
is geen enkel probleem.” Tevens bestaat de
mogelijkheid tot het verwerken van deze
plaatmaterialen tot maatpanelen voorzien van
ABS band, boringen en frezingen. Dit gebeurt
zowel bij Leitermann, waar een zeer uitgebreide maatpanelen afdeling is, en bij Blok
Plaatbewerking in Beverwijk.

Voor Jan Blok is het nu zaak om ook bedrijven
binnen de Benelux te overtuigen van deze
plaat. “Ik verwacht dat dit geen probleem
is. De kwaliteit van het basismateriaal is al
goed. De echte kenner ziet dat gelijk. Het
personeel van Blok heeft kennis van zaken en
is geschoold in de mogelijkheden die Leitopal
biedt. Natuurlijk zijn er meer melamine platen verkrijgbaar van andere aanbieders, maar

Volgens Jan Blok zijn de eerste reacties veel
belovend. “Veel van onze vaste klanten zien
deze plaat als een welkome aanvulling op ons
bestaande assortiment. Met name het leveren van een kompleet product valt zeer goed
in de smaak. Momenteel zijn er al diverse
grote en kleine projecten succesvol uitgevoerd met de producten van Leitermann.” ❚

beeld brandvertragend MDF en spaanplaat)
die voor veel verschillende toepassingen
bruikbaar zijn.” Tevens bestaat de mogelijkheid om de platen digitaal te voorzien van een
door de klant aangeleverd bestand. Kortom:
voldoende positieve elementen waardoor
Jan Blok kansen ziet op de Benelux markt.
Bovendien is gebleken dat beide bedrijven
qua bedrijfsvoering zeer sterk op elkaar lijken.
Beiden zijn flexibel en werken graag klant- en
oplossingsgericht.
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