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50 jaar! Gelukkige verjaardag!
Vosschemie Benelux bestaat 50 jaar en dat vieren we!

Wij leveren ondertussen al een halve eeuw kwalitatief hoogwaardige kunststoffen, met
professioneel advies als toegevoegde waarde. Onze composietmaterialen zijn geschikt
voor nagenoeg elke sector, tal van doelgroepen en oneindig veel toepassingen.

Voor elk project groot of klein bieden we je graag een
kunststofoplossing

Dat willen we in ons jubileumjaar nog eens extra onder de aandacht brengen. Velen
staan immers nog altijd versteld van de talrijke mogelijkheden die kunststoffen kunnen
bieden. We willen jullie het hele jaar door blijven inspireren!

Nieuwe website
Het jubileumjaar ging van start met de lancering van onze volledig vernieuwde website
met geïntegreerde webshop.

Servicegerichte ondersteuning

Vosschemie Benelux is heel breed gekend voor zijn volledige systeem oplossingen
zowel voor de doe-het-zelver, de vakman als de industrie. De nieuwe website werd
ontwikkeld om onze toepassingen nog duidelijker over te brengen naar de verschillende
sectoren en doelgroepen.
De nadruk blijft vanzelfsprekend liggen op het bieden van innoverende oplossingen en
toepassingen met servicegerichte ondersteuning zowel online als offline. Onder Advies
vind je dan ook al onze technische ondersteuning en service tools, want die staan bij
ons centraal voor elke klant.

Interactieve tools

Het uitgebreide aanbod koudhardende kunststoffen en composietmaterialen wordt in
onze webshop vereenvoudigd voor de consument door een interactieve zoekfunctie
die meteen het gewenste product of toepassing aangeeft.
Als aanvullende troef werd een calculator toegevoegd die de consument helpt bij
het berekenen van de juiste hoeveelheden om zo een bestelling efficiënter te laten
verlopen. Met onze HOW TO-video’s bieden we nu ook visuele ondersteuning. Zo
kan je stap voor stap mee volgen hoe je onze producten zo doeltreffend mogelijk kan
verwerken.

Innovatiecenter in Lier

Is een ervaringgerichte aanpak meer jouw ding? Schrijf je dan via onze website in voor
onze workshops in ons innovatiecenter in Lier
Wens je toch nog meer specifieke product- en verwerkingsinformatie voor jouw
project? Gebruik dan het onlineplatform om een afspraak te maken met één van onze
technische adviseurs. Zij bekijken je kunststofproject individueel en adviseren je met
een offerte volledig op maat.

One-stop shop

Sectoren en doelgroepen
We zijn de grootste one-stop-shop in de Benelux voor
koudhardende kunststoffen en composietmaterialen.
Met ons compleet assortiment aan polyester, epoxy, acryl,
polyurethaan, siliconen alsook alle toebehoren, kunnen
we steeds het beste product voor tal van toepassingen
voorstellen.
Bovendien krijg je gratis professioneel advies!

Workshops

Welkom in de wondere wereld van kunststoffen en composietmaterialen.
Zoals je kan zien in het overzicht bieden we tal van innovatieve kunststoffen aan voor
verschillende sectoren doelgroepen en toepassingen.
Bovendien kan je steeds rekenen op onze ondersteuning en professioneel advies.
Voor zowel industrie als doe-het-zelver hebben we een uitgebreid product assortiment.

Webshop

12/05/2018
Gietvloer

Maak kennis met al onze
artistieke toepassingen:
• Maken van replica
• Imitatie ijs of water
• Hout imitaties
• Maken van prototypes
• Silicone mallen

Hobbyist & kunstenaar

Mallenbouwer &
betongipser

13/10/2018
Siliconenmallen en bodycasting

09/06/2018
10/11/2018
Renovatie en aanleg zwemvijver Douche waterdicht maken
08/09/2018
Polyesteren en polyestermallen

Artistiek

Weet je welk product je nodig hebt en wil je graag snel
bestellen? Ga dan direct naar onze webshop en zoek
daar je product. Een handige berekeningstool berekent
hoeveel je nodig heb. Je ziet meteen de mogelijke
verpakkingen en of deze voorradig zijn. Bestellen ging
nog nooit zo vlot!

Elke 2e zaterdag van de maand organiseren we een thema
workshop. Zo leer je alles over een specifieke toepassing.
Inschrijven kan via onze website!

TIP: Zet ons onder je favorieten en log ook volgende
keer snel in

08/12/2018
Rubber mallen en replica maken

Bouw

Artistiek

Bouw

Ontdek al onze toepassingen en chemische bouwspecialiteiten. Voor zowel de vakman
als de doe-het-zelver hebben wij steeds de juiste kunststof oplossing! We beschikken
over een volledig assortiment van gietvloeren, waterdichting-systemen voor terras en
kelder, flexibele dakharsen en dakgoot afdichtingssystemen alsook complete zwembad/
vijver aanleg of rennovatie kits. Een greep uit ons productassortiment:
• G4 , PU-gietvloer, Flexovoss K6S
• Plamuren Few, Multi, V11
• Dakgootcoating, flexibel dakhars
TIP: zoek je een verdeler in de buurt? Neem een kijkje op onze website bij Advies.

Maritiem

Productdesigner &
ontwikkelaar

Decorbouwer &
theaterattributen

Boothersteller &
doe-het-zelver

Containerhersteller

Jachtwerven &
scheepsherstellingen

Orthopedist

Boten & jachtenbouwer

Bus-, trein- &
truckconstructeur

Producten speeltuinen &
pretparken

Producent zwembaden
monobloc

Medisch

Ontdek al onze
toepassingen en
specialiteiten voor de
medische sector:
• Orthoplast plamuur
• Epoxy giethars
• Carbon voor het maken
van protheses
• Lamineer harsen

Algemeen aannemer

Dakwerker

Installateur

Zwembadaanlegger

Tuinvijveraanlegger

Vloerder

Prothesemaker

Stalinrichter & - hersteller

Dierentuinen & kennels

Schilder

Construteur agrarische
voertuigen

Aanhangwagen- &
trailerhersteller

Carrosseriebouwer & hersteller

Carrossier & doe-hetzelver

Maak kennis met al onze
specialiteiten
voor
de
maritieme sector:
• Epoxy plamuren
• Watervaste lijmen
• Antifouling (fouling stop)
• Epoxy lamineer hars
• Boot wax en reinigers
• Polijstpasta

Medisch

Maritiem

Composieten

Transport

Transport

Composieten

Maak kennis met onze toepassingen voor de transport sector : elastisch blijvende
antislip vloeren voor paardentrailers, carrosserie plamuren voor nieuwbouw en
herstellingen aan trein, tram, bus, auto en motorhomes. Polyester en glasmat voor het
maken van carrosseriestukken voor cartuning en oldtimers. Waterdicht maken vloer
aanhangwagen en trailer, Een greep uit ons product assortiment :

Ontdek hier onze
grondstoffen voor het
maken van composiet
stukken:
• Polyesterharsen
• Glasmat & glasweefsel
• Spuitroving
• Gel- & topcoats
• Ral kleurstoffen

•
•

Agroflex, uniflex afdichting, Flexovoss K6S
Plamuur Multi, Polijstpasta

•

Azur polyesterhars, Ral kleur
pigmenten,...

TIP: Geen tijd om het zelf te doen en zoek je een erkende verwerker voor één van
onze producten ? Stuur een mailtje naar Info@vosschemie-benelux.com en we
helpen je ook hier graag mee verder!

www.vosschemie-benelux.com

Adviescentrum

V-Sure huismerk & kwaliteitslabel

In ons adviescentrum in Lier staat een gedreven team van technische adviseurs voor
je klaar. Zij geven graag alle nodige informatie en ondersteuning bij jouw project. Het
volledige productassortiment is bovendien direct leverbaar uit voorraad.

Om onze technische kennis en productgarantie extra in de kijker te zetten, grijpen we
het jubileumjaar aan om ons eigen huismerk te lanceren.
Met trots presenteren we V-SURE.

Je kan zowel digitaal als persoonlijk contact met ons opnemen in verband met producten verwerkingsinformatie, een vrijblijvende prijsofferte of vragen over materiaalkeuze
en – verbruik. Productinnovatie en advies staan bij ons altijd centraal. Raadpleeg de
‘maak een afspraak’-agenda op onze website en we maken graag tijd voor je vrij.

V-SURE staat voor onze jarenlange kennis, degelijk advies en kwaliteitsvolle producten
met als missie de klant het perfecte resultaat en de hoogste werkvoldoening te
bezorgen.

Persoonlijke projectbegeleiding

Twijfel je nog of je het wel goed gaat doen of heb je hulp nodig bij de opstart van uw
project? Dan kan je gebruik maken van onze extra service ‘projectbegeleiding’. Ons
technisch assistentieteam komt ter plaatse! Zij ondersteunen je bij de start van de
werken en begeleiden je door het hele traject. Maak een afspraak via onze website en
wij ontvangen je graag om het project in detail te bespreken.
Toch geen zin of tijd om zelf aan de slag te gaan? Dan geven we je graag vrijblijvend de
contactgegevens van één van onze erkende verwerkers. Deze bedrijven hebben met
succes een opleiding bij ons gevolgd.
Meestal werken ze al jaren met de
producten. In de meeste gevallen
bieden ze totaaloplossingen aan en
staan wij borg voor de kwaliteit van
de geleverde producten. Stuur gerust
een mail naar
info@vosschemie-benelux.com.
Met dit alles willen we je zo goed
mogelijk
begeleiden
bij
jouw
persoonlijk project.

Video’s

Eigen huismerk V-sure

Alle producten die we zelf fabriceren, dragen voortaan het V-SURE-label. Hiermee
delen we niet alleen onze kennis en passie voor kunststoffen. We staan ook garant dat
de klant meer eer haalt uit zijn werk aangezien alle V-SURE-producten voldoen aan de
volgende criteria:
• Innovatieve materialen
• Eenvoudige verwerking
• Vriendelijk voor mens en milieu
• Gegarandeerde duurzaamheid
• Volledige systeemoplossingen
• Verrassend creatief

V-sure kwaliteitslabel

Om de andere merkproducten die we ook nog verdelen te kunnen certificeren,
introduceren we ons V-SURE-kwaliteitslabel.
Producten met het V-SURE Quality-label verkopen
we al jarenlang en ze werden zo ontwikkeld
dat we hun verwerking, duurzaamheid en
materiaaleigenschappen eveneens garanderen.
Van producten met het V-SURE Quality-label kan je
zeker zijn dat als je ze in handen hebt ze voldoen
aan jouw verwachtingen. Of je nu doe-het-zelver
of vakman bent, V-SURE Quality is je garantie op
producten van topkwaliteit!

Tal van producten en systemen hebben wij voor jou als gebruiker in beeld gebracht. Hier
staan heel wat handige instructievideo’s en productinformatievideo’s ter beschikking.
Raadpleeg onze website of ons YouTubekanaal voor meer details.
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Nieuwbrief

Vacatures

Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief of volg ons op
Facebook.

Ligt jouw passie ook bij kunststoffen en composieten
en wil je deel uitmaken van ons team? Bekijk onze
openstaande vacatures op:
www.vosschemie-benelux.com/nl/over-vosschemie/jobs

Zo blijf je op de hoogte van al onze nieuwigheden, workshops
en promoties. Bovendien krijgt elke 50ste inschrijving via
onze website een (gratis) geschenkje toegestuurd.

Volg ons

“Met z’n allen, als team,
zijn we ijzersterk!”
Gino Peeters

Vosschemie Benelux - Mechelsesteenweg 303, 2500 Lier
t. 0032 34 89 28 28 - info@vosschemie-benelux.com - www.vosschemie-benelux.com
Openingstijden: Ma - Vrij: 08u30 - 17u00, elke 2e zaterdag van de maand van 9u – 15u doorlopend

