Artikel TOPwindows | Hoogwaardige scheepsramen voor een lagere prijs

TOPwindows investeert in
condensvrije ramen in de
plezier- en beroepsvaart
Twee jaar na de introductie maakt scheepsramenleverancier
TOPwindows wederom grote sprongen voorwaarts. De particuliere markt wordt sinds september 2015 op haar wenken
bediend met de budgetlijn voor de pleziervaart. Ramen van
hoogwaardige kwaliteit, maar net iets minder kostbaar. Door
de samenwerking met de firma Combi Noord uit Grou per
1 januari 2016 is een belangrijke stap gezet richting de zakelijke markt. En ook de binnenvaart kan sinds de start van het
nieuwe jaar rekenen op uitgebreide service op maat.

Roest legt uit: “Met name bij jachten
die actief gebruikt worden, blijken de
condensvrije ramen veel irritatie weg te
nemen.”

Combi Noord

Omdat TOPwindows voor de jachtwerven
en refitbedrijven een grotere rol wil spelen,
is ze een samenwerking aangegaan
met technische groothandel Combi
Noord. Sinds 1 januari 2016 worden de
producten van TOPwindows ook in de
uitgebreide catalogus van de groothandel
aangeboden, waardoor jachtwerven
deze nu nog gemakkelijker kunnen
bestellen. Folkert Roest licht toe: “Recent
ontvingen wij al de eerste opdracht van
Combi Noord. Het betreft een Kotter van
achttien meter waarvan de stuurhut wordt
vervangen. Deze zal worden uitgevoerd
met zestien TOPwindows voorzien van
dubbel glas.”
TOPwindows bewijst sinds 2014 dat
kwaliteitsbootramen van belang zijn en
zelfs het verschil kunnen maken. In de
praktijk wordt steeds vaker duidelijk wat
de kunststof profielen van TOPwindows
onderscheidt van aluminium profielen.
De gepatenteerde TOPwindows ramen
voorkomen narigheid door ongewenst
vocht en lossen gelijk ook andere
raamproblemen op. Zo zijn de ramen
ook UV- en zeewaterbestendig en kan er
met de hoge isolatiewaarde flink op de
stookkosten worden bespaard.

100% groei

De professionele aanpak slaat zo goed
aan dat TOPwindows het productieteam
voor 2016 heeft kunnen vergroten.
“Het laatste kwartaal van 2015 was
ongekend,” laat directeur Folkert Roest
ons weten. “Meerdere grote opdrachten
werden binnengehaald, waarmee het
aantal opdrachten in het vierde kwartaal is

verdubbeld ten opzichte van het kwartaal
daarvoor. De klanten kwamen daarbij
uit binnen- en buitenland.” Niet alleen
de ramen van diverse beroepsschepen
werden verwisseld, maar ook eigenaren
van plezierjachten hebben besloten
de huidige ramen te vervangen door
de ramen van TOPwindows. De groei
in de pleziervaart heeft TOPwindows
onder meer te danken aan de recent
geïntroduceerde Budgetlijn. Deze lijn
is aantrekkelijker geprijsd dan de
Premiumlijn, zonder dat er is bespaard op
het kwaliteits- of serviceniveau. De ramen
uit de Budgetlijn zijn namelijk kwalitatief
gelijkwaardig aan de Premiumlijn, maar
aan de binnenzijde iets minder luxe
afgewerkt en alleen in 5mm helderglas te
verkrijgen. Het grote verschil is vooral terug
te vinden in de verminderde keuzevrijheid
door standaardisering. Wat ook opvalt
is de toename onder jachteigenaren die
permanent op de boot wonen. Folkert

YachtFocus Magazine 136 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Expert binnenvaart

Ook in de binnenvaart wordt geïnvesteerd.
TOPwindows zal terug te vinden zijn in
diverse vakbladen en heeft daarnaast
expert Johan Schoppert aangetrokken
die klanten uit de binnenvaart tot in de
details zal adviseren.

TOPwindows is een onderdeel van de
DGS-Group.
www.topwindows.nl
Telefoon: 06-50686031
Email: f.roest@topwindows.nl
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