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LANGE NEDERLANDSE ERVARING 
EN EEN STERKE ACHTERGROND

Teknos Drywood is een vooraanstaande Nederlandse verf
fabriek die met innovatieve coatings oplossingen biedt aan de 
maakindustrie en professionele verwerkers van verf.

Onze geschiedenis gaat terug naar 1893 toen G.B. Holst een 
apotheek in Enschede startte die ook verf maakte. Al meer 
dan 125 jaar zitten service en innovatie in onze genen. Sinds 
de jaren ’60 specialiseren we ons in watergedragen verven 
voor hout  al lang voordat er regelgeving voor gebruik van 
oplosmiddelen en VOSemissies was gemaakt. Daarom biedt 
Teknos Drywood heden een breed pakket van verven en 
coatings die voldoen aan de hoogste kwaliteiteisen ten aanzien 
van arbeidsomstandigheden, duurzaamheid, milieu en KOMO 
certificering.

TEKNOS GROEP
Teknos Drywood is deel van de Finse Teknos groep. Teknos is 
een wereldwijde verffabriek met vestigingen in Europa, Azië 
en de VS en biedt een brede range van industriële coatings en 
bouwverven. De producten worden gebruikt in de timmer en 
meubelindustrie, voor waterkrachtcentrales, windmolens, 
transportmiddelen en machinebouwers, we leveren poeder
coatings voor diverse toepassingen en maken verven voor 
professionele schilders en particulieren.

Teknos is opgericht in 1948 en is nog steeds een familiebedrijf 
– één van de grootste in Finland. Teknos hanteert een lange 
termijnstrategie, investeert permanent in R&D en in service 
om in de klantbehoeften te voorzien. Alles bij elkaar vormt dit 
een perfecte match met de waarden van Teknos Drywood in 
Nederland.

DICHTBIJ ONZE KLANTEN
Teknos Drywood combineert de lange ervaring in de Neder
landse markt met de achtergrond, het productenpakket en de 
tech nische kennis van de wereldwijde Teknosfamilie. Onze 
vestiging in Enschede produceert coatings voor de lokale markt, 
heeft een eigen R&Dlaboratorium, een ervaren salesteam en 
biedt een zeer professionele technische ondersteuning. Voor 
onze klanten zijn we makkelijk bereikbaar en altijd dichtbij  en 
bereid om klanten verder te helpen.
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Onze beloften naar 
klanten
• Duurzame coatings voor perfecte  

afwerking van diverse oppervlakken
• Unieke technische ondersteuning
• Betrouwbare leveringen
• Constante kwaliteit
• In de lokale markt aanwezig met  

productie en R&D

ABN AMRO Circulair gebouw, Amsterdam. Interieur constructie van vuren 
en lariks behandeld met Teknosafe brandvertragende primer.

„Zonder Teknos Drywood was het ons niet 
gelukt om de testen te halen. We werken 
graag samen met een bedrijf dat goed 
adviseert en oplossingen biedt.“

Wessel van Beerendonk, 
cofounder van Studio RAP



HOOGWAARDIGE  
OPLOSSINGEN 

Teknos Drywood levert een breed pakket van verven en 
coatings voor de houtverwerkende industrie, loonapplicatie, 
bouwbedrijven, schilders en (gespecialiseerde) dealers. Onze 
focus ligt op duurzame oplossingen die niet alleen voldoen aan, 
maar indien mogelijk ook beter zijn dan de huidige milieunormen 
en eisen ten aanzien van duurzaamheid. Onze producten zijn 
ontwikkeld op basis van lange ervaring, technische innovaties, 
kennis van de markt en feedback van onze klanten. Onze 
producten worden niet alleen uitgebreid getest in onze eigen 
technische centra, maar ook door derden als onderdeel van de 
KOMOcertificering.

TIMMERINDUSTRIE
Voor kozijn en deurfabrikanten biedt Teknos Drywood een 
volledige productenlijn van watergedragen grondverven, 
sealers en aflakken (Drywood Optiprimer, Optisealer, 
Optifinish). Drywood OptiJoint is een aanvulling op dit 
pakket: een vochtafsluitende en vullende lijm voor de 
verlijming van onderdelen van kozijnen, ramen en deuren. 
Het high performance Trition systeem bestaat uit Drywood 
Trition Primer en Drywood Trition Finish Brilliant en biedt 
onderhoudsintervallen tot 12 jaar. Dit biedt een perfecte 
oplossing voor de timmerindustrie en haar klanten. 

GEVELBEKLEDING EN LOONAPPLICATIE
Een van de oplossingen van Teknos Drywood voor gevel bekle
ding – en houtconstructies – is Drywood Woodstain VV. Deze 
semifilmvormende beits dringt goed in het hout door en laat 
een dun laagje op het oppervlak achter. Daardoor beschermt 
de coating het hout tegen wateropname, terwijl het hout 
tegelijkertijd goed kan blijven ademen. Het product is in vrijwel 
alle transparante en (semi)dekkende kleuren verkrijgbaar.
Voor brandwerende gevelbekleding is Teknosafe dé oplossing. 
Deze grondlaag vormt bij brand een opschuimende laag 
en isoleert daarmee het hout. De samenstelling van deze 

brandwerende primer is minder gevoelig voor verwering en 
uitloging dan de gebruikelijke zoutgebaseerde impregneringen.
Ook voor plaatmateriaal heeft Teknos Drywood specifieke 
oplossingen, zoals diverse wals en gietkwaliteiten, 
isolerende primers en sneldrogende grondverven alsook een 
houtverduurzamende impregnering en duurzame coatings 
met een uitstekende natte hechting en een zeer lang onder
houdsinterval.

INTERIEUR
De toepassingen en eisen voor industriële coatings voor 
binnentoepassingen zijn legio – van sneldrogende primers voor 
massaproductie van lijstwerk tot een horizontale of verticale 
applicatie van coatingsystemen voor binnendeuren tot zeer 
hoogwaardige vloerafwerkingen. Teknos Drywood biedt vanuit 
de Teknos groep  met daarin ook het merk Feyco  oplossingen 
voor vrijwel alle toepassingen: van een witte sneldrogende 
grondverf tot en met de luxe interieur en jachtbouw. De 
oplossingen die we vanuit de wereldwijd opererende Teknos 
groep bieden zijn divers: 1 of 2 komponent watergedragen 
of oplosmiddelhoudende producten of 100% UV drogende 
coatings. 

SCHILDERSVERVEN
Teknos Drywood heeft een uitgebreid pakket schildersverven 
voor onderhoud aan onder andere kozijnen, ramen, deuren, 
gevelbekleding en houten huizen. Naast oplosmiddelhoudende 
producten ontwikkelden we in de jaren ’60 van de vorige eeuw 
de unieke hybride watergedragen producten Verf voor Hout 
Master en Verf voor Hout Nova voor langdurige bescherming 
van hout in extreme buitentoepassingen. Met de Drywood 
Poseidonreeks bieden we makkelijk te verwerken, goed 
vloeiende verven voor binnen en buiten. Drywood Poseidon 
is beschikbaar in dekkende en transparante kleuren en 
glansgraden van mat tot hoogglans.

4 TEKNOS DRYWOOD

KANTOOR ACCSYS, Arnhem. Drywood Trition high performance  
coating systeem op Accoya en Tricoya (Foto: Gerda van Ekris)

„Al meer dan 20 jaar werken we met volle 
tevredenheid samen met Teknos Drywood 
vanwege de goede kwaliteit van de pro-
ducten, de technische ondersteuning, het 
meedenken met ons als klant en de goede 
persoonlijke verstandhouding.“

John Postma
Wesselink Kozijnen

 Foto: Elling Yachts



Teknos Drywood verkoopt niet alleen maar verf. Wij begeleiden 
onze klanten in het hele proces van het vinden van de juiste 
oplossing vanaf de nieuwbouw tot en met adviezen en pro
ducten voor onderhoud. Onze specialisten hebben grote 
ervaring in het gebruik en de afwerking van hout alsook van 
andere ondergronden zoals metaal, minerale ondergronden 
en diverse kunststoffen. We helpen u graag om een gewenst 
eindresultaat te bereiken, processen te optimaliseren of nieuwe 
productielijnen op te zetten. We bieden graag onze hulp aan 
bij het testen op locatie of in één van onze eigen technische 
applicatiecentra. En we trainen uw medewerkers hoe onze 
producten het beste te verwerken. Daarmee helpen we u om 
een fraai en duurzaam eindresultaat te behalen.

Wereldwijde expertise
Teknos Drywood klanten hebben toegang tot de technische 
expertise en mogelijkheden van de hele Teknos groep. 
Teknos heeft verkoop en servicecentra, productielocaties 
en technische applicatiecentra over de hele wereld, zodat ook 
uw wereldwijde locaties lokaal door ons ondersteund kunnen 
worden. De Teknos systemen worden op diverse locaties 
en in verschillende klimaatzones getest en de specialisten 
van Teknos hebben ervaring met vrijwel alle ondergronden, 
coatingprocessen en uitdagingen om u vertrouwen te geven 
dat u op onze producten en oplossingen kunt rekenen.

Overtuigende praktijkvoorbeelden
Industriële verwerkers, loonapplicatiebedrijven en professionele 
schilders uit Nederland kunnen rekenen op de oplossingen die 

Teknos Drywood biedt. Bij zowel geveltimmerwerk, gevel
bekleding, metaal en interieurtoepassingen zijn er verschillende 
referentieprojecten die al jarenlang laten zien hoe onze 
coatings in de praktijk presteren en hoe weinig onderhoud onze 
coatingoplossingen nodig hebben. Onze klanten profiteren 
van een wijd pakket van innovatieve producten, grote kennis 
van houtcoatings en toegewijde ondersteuning in verkoop en 
techniek. We verwelkomen u graag in onze klantenkring!

EEN BETROUWBARE 
PARTNER 
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Complete oplossingen
• In Nederland gemaakte  

kwaliteits producten
• KOMO-gecertificeerde producten
• Uitgebreide technische ondersteuning 
• Wereldwijde expertise en test-

faciliteiten
• Grote ervaring met duurzame  

oplossingen voor diverse projecten
• Uitgebreid distributienetwerk

Gevelbekleding woningen, Amsterdam. Geimpregneerd naaldhout met 
Drywood Woodstain VV. 

Rob van den Oudenrijn 
Timmerfabriek en Aannemers 
bedrijf Van den Oudenrijn

„Al bijna 15 jaar hebben we zeer posi- 
tieve ervaringen met de Concept III 
aflaksystemen van Teknos Drywood.“



We make the World  
last longer

Teknos Drywood is onderdeel van de Teknos groep. Teknos is een wereldwijd  
opererende verffabriek met ondernemingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten  

van Amerika. Het is een van de leidende producenten van industriële coatings met een 
sterke positie in bouwverven.

Teknos Drywood wil de wereld langer laten meegaan door het leveren van slimme,  
technisch geavanceerde verven en coatings die beschermen en verduurzamen.  

Teknos werkt nauw samen met haar klanten. Teknos is opgericht in 1948 en is een van 
Finlands grootste familiebedrijven.

TEKNOS DRYWOOD B.V.
H. TER KUILESTRAAT 181, 7547 SK ENSCHEDE
T: +31 (0) 53 4334422
E: INFO.NL@TEKNOS.COM
WWW.TEKNOSDRYWOOD.NL


