THEO VULLERS
van Thibor BV kiest voor UZIN.
Kwaliteit, zekerheid en gezondheid.

UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.
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De groene fabriek van Unipro bv

Kiezen voor gezonde
producten geeft
dubbele zekerheid.
Gegarandeerd.

Directie Unipro bv

Gerben Bouwmeester

uw gezondheid!
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Frank ter Beke

Dus, 10 jaar garantie voor uw opdrachtgever en een forse winst op

Systeem 5 jaar extra garantie op emissie-arme UZIN-oplossingen.

ons voorop. Om dit te benadrukken bieden wij met het Unipro-Garant-

Kortom, topkwaliteit, een goed advies en uw gezondheid staan bij

gebruikelijke situaties kunt u vertrouwen op onze ervaring en expertise.

alle producten die u nodig heeft voor een perfecte vloer. Ook in minder

vak! Met de merken UZIN, Wolff, Pallmann, Arturo en codex levert Unipro

Wij weten waar we het over hebben als het om vloeren gaat. Dat is ons

superieure kwaliteit en zo duurzaam mogelijk. Dat spreekt voor zich.

in de ontwikkeling van (zeer) emissie-arme UZIN-producten. Van

voor ons een belangrijk goed. Een gegronde reden om fors te investeren

vakmanschap is schaars. Dus, uw gezondheid en die van uw collega’s is

samen bij uw opdrachtgever achterlaten. U levert het vakmanschap, en

de kwaliteit van onze lijmen en egalisaties, bepaalt de indruk die wij

Uw vloer is ook ons visitekaartje. Uw vakmanschap, in combinatie met

DAARMEE NEEMT U GEEN RISICO. DAAROM KIEST U
HET LIEFST VOOR ZEKERHEID EN KWALITEIT. MET HET
UNIPRO-GARANT-SYSTEEM KUNT U VERTROUWEN OP
MINIMAAL 5 JAAR GARANTIE.

Een fraaie vloer is uw visitekaartje.

wij op een advies met deze producten

10 jaar garantie kunnen geven.



soort vloerbedekking er wordt gebruikt. Wij vinden dat een

garantie geen beperking mag bieden. Dus, onze garantie

geldt voor UZIN-producten in combinatie met alle soorten

terecht. De garantie op ons product of advies blijft

dan ongewijzigd van kracht.

Het is eenvoudig. U vraagt de garantie aan en wij

organiseren de rest. U betaalt geen premie en u heeft

geen eigen risico. U kunt uw opdrachtgever dus heel

gemakkelijk de zekerheid bieden die van u gevraagd wordt.

van UZIN-producten. Mochten wij toch aansprakelijk zijn

door een fout in ons product of advies, dan vergoeden

wij u binnen de voorwaarden* van het Unipro-Garant-

Systeem of de Unipro-Excedent-Garantie, simpelweg
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* De complete voorwaarden van ons garantiesysteem kunt u vinden op www.uzin.nl

de schade.

WIJ ORGANISEREN.

U krijgt van ons altijd het beste advies voor het gebruik

vloerbedekking.

Wie betaalt, die bepaalt. Zo beslist uw opdrachtgever welke

kan uw opdrachtgever in deze situatie direct bij ons

WIJ STAAN ACHTER ONZE PRODUCTEN EN ADVIEZEN.

IN COMBINATIE MET ALLE SOORTEN VLOERBEDEKKING.

zich dan beroepen? Met de Unipro-Excedent-Garantie

Dubbele
garantie op
emissie-arme
oplossingen

Stel dat dat uw bedrijf betreft… op wie kan uw klant

Helaas houden bedrijven soms op te bestaan.

EXTRA ZEKERHEID VOOR UW OPDRACHTGEVER.

prettig gevoel van veiligheid!

naar uw opdrachtgever. Zonder bijkomende kosten. Een

        

En dat doen wij ook!

en zijn van dusdanige kwaliteit dat

bovenop. Dus 10 jaar zekerheid. Wij sluiten met u een



kunt u herkennen aan het EC1-logo

arme oplossing kiest, dan krijgt u daar 5 jaar garantie

      

Onze emissie-arme producten

Met het Unipro-Garant-Systeem kunt u uw opdrachtgever

FORSE WINST OP UW GEZONDHEID.

minimaal 5 jaar zekerheid bieden. Als u voor een emissie-

ZEKERHEID ZONDER EXTRA KOSTEN.

De zekerheid van 5 jaar extra garantie.
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ARJAN OUSSOREN
Mede-oprichter GOV vloerenspecialist

Met UZIN niet
alleen een zeker
gevoel, maar een
keiharde garantie.
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nemen wij mee in ons advies voor uw project.

wij al eens een oplossing bedacht. Die ervaring

Voor de meeste technische vraagstukken hebben

over knowhow van de gehele vloerenbranche.

Commercieel Adviseurs in Nederland beschikken

het project is de basis. De 20 ervaren Technisch

producten? Een uitgebreide inventarisatie van

project worden uitgevoerd? En met wélke UZIN-

Ons advies is compleet en duidelijk. Hoe moet het

EEN HELDER VERHAAL.

waarborgen een constante en hoge kwaliteit.

Nederland, Duitsland, Zwitserland en Polen,

onze verschillende productielocaties in Frankrijk,

in- en uitgangscontroles en kwaliteitsbewaking op

de zekerheid dat u het beste advies krijgt. Strenge

met UZIN-lijmen en UZIN-egalisaties. Dit geeft u

Alle soorten vloerbedekking zijn getest in combinatie

METEN IS WETEN.

grondstoffen, hierdoor lopen wij altijd vooruit.

intensief samen met de topleveranciers van

en méér duurzame producten. Wij werken

R&D medewerkers continu gewerkt aan betere

    

Haaksbergen, Ulm en Würzburg wordt door meer

In de vooruitstrevende laboratoria in o.a.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING.

Unipro uit Haaksbergen. En vice versa natuurlijk.

continu kennis met de kleine 100 medewerkers van

meer dan 900 werknemers van de Groep delen

wij u een totaalpakket voor een kwaliteitsvloer. De

UZIN, Wolff, Pallmann, Arturo en codex bieden

dan 150 jaar ervaring. In vloeren! Met de merken

Duitse Uzin Utz Groep. Samen hebben wij meer

Unipro is een onderdeel van de beursgenoteerde,

KENNIS VAN ZAKEN.

Vandaag al de kwaliteit van morgen.
Kwaliteit: altijd een stap vooruit

Productontwikkeling bij UZIN:
Innovatie & kwaliteit
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Bij UZIN werken wij intensief
samen met vooraanstaande
grondstoffenleveranciers.
Hierdoor lopen we altijd voorop.
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Projectinrichters

MARCO KOTTEMAN
Salesmanager Boerhof

Met de duurzame
oplossing van
CUBE IT SIMPLE
kan ik overheden
perfect bedienen.
gecombineerd met houtgestookte
pelletkachels.**

‘CUBE IT SIMPLE’ is een duurzaam
alternatief voor traditionele kunststof

Met de ontwikkeling van “gezonde”

bijdragen aan een duurzaam bestaan.

energie in een goede en persoonlijke
samenwerking met onze klanten,
toeleveranciers en medewerkers.

betaald. Niet bij ons. Wij rekenen
geen extra kosten voor onze

Een groot aantal UZIN-producten is (zeer)
emissie-arm. Dit is in één oogopslag te zien aan
het EC1-keurmerk op het etiket! Aan de “groene vlinder” op de verpakking

u zich nog beter onderscheiden in
aanbestedingsprojecten. Aan u de
keuze.

tegenkomen op onze verpakkingen. Producten met dit symbool voldoen
aan de steeds meer bepalende AgBB-norm in Europa voor o.a. emissie.

graag het goede voorbeeld. In het

van papier & kunststof en resulteert in 70% minder volume.

een grote hoeveelheid afval over.
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De duurzame vorm van verpakken zorgt voor scheiding

Bij de traditionele vorm van verpakken houden we

*zie www.uzin.nl, **zie www.unipro.nl

CUBE IT SIMPLE CONCEPT

TRADITIONELE VERPAKKING

daglichtregeling en er wordt gebruik

gebruik van aanwezigheidsdetectie en

produceren. We maken onder andere

termijn zelfs energie-positief gaan

CO2-neutrale gebouw zullen wij op

voor vloerbedekking zult u in de toekomst het “Ü-teken” steeds meer

In onze “groene” fabriek geven wij

“der blaue Engel”. In aansluiting op de komst van de nieuwe CE-norm

"#$' +/38;           <

EEN GOEDE BASIS VOOR
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN.

kunt u zien dat het product voldoet aan de strengste eisen voor emissie

WIJ MAKEN EMISSIE INZICHTELIJK.

arme oplossingen. Hiermee kunt

juist dubbele garantie op emissie-

duurzame verpakking en geven u

medewerkers. Daarnaast steken wij

Vaak wordt “gezond werken” duur

gezondheid en die van onze

DUURZAAM ONDERNEMEN IS EEN
GEZONDE ZAAK.

producten investeren wij in uw

HET BLIJFT MENSENWERK.

verpakking kunt u eenvoudig

emmers. Met de praktische kartonnen

gemaakt van zonne-energie, slim

DUURZAME VERPAKKINGEN.

UW GEZONDHEID IS ONS BELANG. OPLOSMIDDELHOUDENDE PRODUCTEN LEVEREN
WIJ DUS AL LANG NIET MEER, EN EMISSIE WORDT TOT EEN MINIMUM BEPERKT. OOK
DUURZAAMHEID WEEGT ZWAAR BIJ ONS. WE MOETEN TENSLOTTE SAMEN VERDER.

De basis voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

   >
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* Voor een compleet overzicht en de werkwijze voor het aanvragen
van deze garantie verwijzen wij u naar www.uzin.nl.

van het Unipro-Garant-Systeem.

gezonde oplossing. Kies voor de zekerheid

duurzame oplossing. Kies voor de meest

beste technische oplossing. Kies voor een

ook voor uw opdrachtgever. Kies voor de

Bouw zekerheden in. Voor uzelf, maar zeker

ONDERNEEM MET GEZOND VERSTAND.

te ontzorgen. En dat 10 jaar lang.

onderscheiden en om uw opdrachtgever

Systeem* biedt nieuwe kansen. Om u te

De zekerheid van het Unipro-Garant

NIEUWE KANSEN.

passen perfect in dat eisenpakket.

Systeem en de emissie-arme UZIN producten

min mogelijk overlast. Het Unipro-Garant-

3    

ZEKERHEID OVER KWALITEIT.

HET ONDERNEMERSCHAP IN DE BOUW
IS EEN UITDAGING. ONVERWACHTE
SITUATIES DOEN EEN BEROEP OP ONS
LEF EN CREATIVITEIT. PERSOONLIJK
MAAKT DAT HET ONDERNEMEN VOOR
MIJ INTERESSANT. WAAR MOGELIJK
BOUW IK WEL ZEKERHEDEN IN. DAN
BLIJFT ER RUIMTE OVER VOOR CREATIEF
DENKEN EN IMPROVISATIE. EN, VOOR
HET GRIJPEN VAN NIEUWE KANSEN.

Ondernemen met UZIN
is ondernemen met
gezond verstand.

UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.
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FRANK TER BEKE
Directeur Unipro

Waarom kiezen
voor minder
zekerheid en
kwaliteit?

UZIN | Een merk van Unipro bv
Unipro bv | Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen
Telefoon +31 (0)53 5737373 | Fax +31 (0)53 5737333
E-mail info@uzin.nl | Internet www.uzin.nl

UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

