Net zoals de natuur haar kostbare bronnen beschermt en
bewaart, zo beschermen wij de ondergronden waar onze
verven en coatings op worden toegepast. Ons doel is om
slimme, technisch geavanceerde oplossingen te bieden
met coatings die de levensduur verlengen van alles wat
waarde heeft.
‘Groen denken’ neemt bij ons een centrale plaats in.
Voldoen aan alle geldende eisen op milieugebied is voor
ons niet genoeg, waar mogelijk gaan we verder dan dat.
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we make
WOOD
last longer

Een product dat hout beter beschermt en
het milieu minder belast.

Wessel van Beerendonk, co-founder van Studio RAP:

‘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.’

KLANTEN
Teknos Drywood biedt een breed en diep assortiment
aan verf- en coatingoplossingen voor de timmerindustrie,
meubel- en interieurbouw, houthandel en loonapplicatie,
aannemersbedrijven, schildersbedrijven en particulieren.

Zo begint het verhaal van
Teknos Drywood

UNIQUE SELLING POINTS
• Servicegericht: we zoeken o.b.v. vakkennis
nauwgezet naar dé ideale coatingoplossing per

In 1893 start G.B. Holst in Enschede een onderneming

toepassing.

in onder andere verf en glas. Tussen 1960 en 1970

• Innovatief: via grondig marktonderzoek en

ontwikkelt deze onderneming unieke watergedragen

klantenfeedback blijven we onze productlijnen

verven voor hout. Het blijkt het begin van een nieuwe

ontwikkelen.

bloeiperiode. Tegelijkertijd komt er een nieuwe

• Duurzaam: voldoen aan de geldende milieueisen

bedrijfsnaam: Drywood. Want, droog hout rot niet.

is voor ons niet genoeg, waar mogelijk gaan we
verder.

Tijd ver vooruit

• Decennialange ervaring.

Drywood bleek z’n tijd ver vooruit en ontwikkelde al jaren

ONZE PRODUCTEN

voordat de wetgeving het verplicht stelde coatings op
waterbasis. De kwaliteit van de coatings van Drywood

Naast Teknos Drywood is ook de Zwitserse

was en is altijd gegarandeerd door testen en controles

coatingfabrikant Feyco Treffert onderdeel van Teknos

door TNO en KOMO.

Oy. Gezamenlijk leveren we wereldwijd een compleet
assortiment aan duurzame oplossingen voor het coaten

Overname door Teknos OY

van houten:

In 2016 nam marktleider Teknos Oy uit Finland Drywood
over. Er kwam opnieuw een nieuwe bedrijfsnaam: Teknos
Drywood. Omdat onze Finse moederonderneming kennis
van en service voor de lokale markt als kernwaarde
heeft, zijn de productie, verkoop en het laboratorium in
Enschede gebleven.

John Postma van Wesselink Kozijnen:

Rob van den Oudenrijn van Timmerfabriek en

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

Aannemersbedrijf Van den Oudenrijn:

‘Al bijna 15 jaar hebben we zeer positieve ervaringen met
de Concept III aflaksystemen van Teknos Drywood.

• geveltimmerwerk
• gevelbekleding en balkons
• plaatmateriaal en panelen
• binnendeuren
• vloeren
• meubels
• tuinhout en tuinmeubilair
• interieurtimmerwerk

Moederbedrijf Teknos Oy in het kort:
• opgericht in 1948
• één van de grootste Finse familiebedrijven
• netto jaaromzet van circa € 307,- miljoen in 2016
• actief in meer dan 20 landen in Europa, Azië en
de VS
• meer dan 1600 werknemers
• één van de grootste leveranciers van industriële
coatings
• sterke positie in coatings voor de bouw
• door de overname van Feyco Treffert in 2017 ook
een sterke positie in houtcoatings voor interieur.

ONZE SERVICE EN ADVIEZEN
Dankzij de goede geografische verdeling van onze
gezamenlijke verkooppunten, productielocaties en R&Dcentra kunnen we overal op de wereld een uitstekende
service bieden.
Het is onze passie om onze unieke kennis over hout,
verfraaiing en bescherming met u te delen. Zodat u via
slimme detailleringen, het juiste houtgebruik, een goede
bewerking en een adequate afwerking duurzaam houten
timmerwerk vervaardigt.
Kortom, onze service gaat veel verder dan het verkopen
van een blik verf.

