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EDITORIAL

Geachte lezer,

Bent u enthousiast over het schildersvak? Wij zijn het zeker! Bij de voorbereiding 

van ons magazine steeds weer opnieuw. In het Haus der Farbe in Zürich bijvoorbeeld 

hebben we toegewijde mensen ontmoet die jonge talenten voor de veelzijdigheid van 

het schildersvak enthousiast maken. In Nederland en Zwitserland hebben we twee 

schilders ontmoet die werkelijk fantastische projecten hebben gerealiseerd.

Natuurlijk willen wij u onze machines en systemen niet onthouden, waarover niet 

alleen wij enthousiast zijn. In deze magazine-uitgave stellen wij een omvangrijk 

assortiment van accu-machines voor schilders voor die u op de bouwplaats optimaal 

ondersteunen. Dat onze Systainer daar niet mag ontbreken, spreekt voor zich. De 

nieuwe generatie, zoals drie enthousiaste heren achter in het magazine verklappen, 

biedt nieuwe mogelijkheden.

Nadat in de laatste uitgave de kozijnrenovatie centraal stond, hebben we deze keer 

allerlei tips en tricks over de deurvoorbereiding voor u op een rijtje gezet. En de 

ideale machines die gezamenlijk ons deurtrio vormen, leveren we meteen mee. Laat 

u daardoor fascineren!

Met vriendelijke groet,

Leo van der Werf
Directeur Festool Nederland BV
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Schildersbedrijven zijn dringend op zoek naar 
jonge vakmensen. Hoe je jonge mensen voor 
het beroep schilder laat warmlopen en ervoor 
zorgt dat ze ervoor kiezen, bestaat geen vast 
recept. Maar bij het „Haus der Farbe“ in Zürich 
krijg je een idee hoe het kan lukken.
 Tekst Fotografie
 Ralf Christofori Torben Jäger
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H et is een prachtig atelierhuis, in de open werkplaats zijn 
leerlingen van het schildersgilde zeer geconcentreerd 
aan het werk. Het is muisstil. Zelfs het geluid van de 

mobiele telefoons is uitgeschakeld en deze liggen ergens waar 
niemand ze op het moment mist. De toekomstige schilders 
zitten in het eerste of tweede leerjaar. Ze kunnen al het een en 
ander maar wat ze hier doen, is toch iets bijzonders. 

De veelzijdigheid van het schildersvak
Ze ontwerpen telkens met zijn tweeën een ornament van lijnen 
en vlakken: op papier ontstaan florale en geometrische patronen, 
comicfiguren of graffititags. Matteo Laffranchi, werkplaats-
manager bij het „Haus der Farbe“ in Zürich, geeft de jongeren 
bij de leerlingcursus alle creatieve ruimte die ze nodig hebben. 
Hij houdt alleen in de gaten of de ontwerpen geschikt zijn om 
te schilderen. De leerlingen leren vandaag namelijk verschil-
lende nat-in-nat-kalktechnieken en -pleisterlagen kennen.  
En de ontwerpen moeten op voorbereide panelen in Sgraffito- 
techniek worden omgezet. Deze techniek is al eeuwenoud maar 
voor de leerlingen allesbehalve gesneden koek. Het is een 
prachtige gelegenheid om de veelzijdigheid van het schilders-
vak te leren kennen. 

De schildersbedrijven in de omgeving sturen hun leerlingen 
naar de leerlingcursus van het „Haus der Farbe“, de deelname 
wordt betaald door de vereniging van vakschilders in Zürich. 
Een week lang komen ze elke dag. Ze leren hoe je zelf lijmverven, 
pastelkrijtjes of kalkpleister mengt. Ze experimenteren met 
verschillende schilderstechnieken zoals masereren en mar-
mereren. David Keist, afdelingshoofd Handwerk en materiaal, 
laat de jongeren zien hoe je houtimitaties maakt en waarop het 
bij het decoratieschilderwerk aankomt. Niets daarvan blijft 
droge theorie. 

Motiveren – experimenteren – uitproberen
„Het is fantastisch om te zien hoe gemotiveerd de leerlingen 
hier werken“, laat David Keist blij weten. „Je hebt het gevoel 
dat het schildersvak absoluut hun ding is.“ Dat het enthousi-
asme groot is, ligt misschien ook aan hem. Hij belichaamt het 
vakmanschap als geen ander, weet vrijwel alles van oude en 
nieuwe schilderstechnieken, geeft tips en trucs, vertelt veel 
over de oude en huidige bouwcultuur. Deze cultuur, die  
zo door de veelzijdigheid van het schildersvak in stand wordt 
gehouden, geeft hij aan de jongeren door. En die zijn ongeloof-
lijk attent, leergierig, ondernemend. 

Jonge vakmensen zijn 
zeer gewild in het 
schildersvak en zijn 
moeilijk te vinden. Bij 
de leerlingcursus van 
het „Haus der Farbe“ 
krijg je de indruk dat ze 
al lang zijn gevonden.

→ De deelnemers aan de leerling-
cursus zijn zeer gemotiveerd en 
geconcentreerd aan het werk.

↓ Opbrengen en afname:  
Bij de Sgraffito-techniek  
ontstaan laagsgewijs vormen  
en kleuren.
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„Het is fantastisch om te 
zien hoe gemotiveerd de 
leerlingen hier werken. 
Je hebt het gevoel dat 
het schildersvak absoluut 
hun ding is.“
David Keist, afdelingshoofd Handwerk en materiaal 
bij het „Haus der Farbe“

Zijn dat de jonge vakmensen die in het schildersvak zeer gewild 
zijn en moeilijk zijn te vinden? Hier in het „Haus der Farbe“ 
krijg je de indruk dat ze al lang zijn gevonden. 

Jonge mensen voor het beroep schilder laten kiezen
Misschien dat het bij de leerlingen die de cursus volgen om 
aangename uitzonderingen op de regel gaat. Of zijn het mis-
schien toch alleen de Zwitserse omstandigheden die helemaal 
niet als voorbeeld kunnen dienen? „Ik denk niet dat de situatie 
in ons land veel verschilt van de situatie in andere landen“, legt 
Roger Suter uit, die in de vereniging van vakschilders in Zürich 
voor de afdeling „Bijscholing“ verantwoordelijk is. „Ook bij ons 
neemt het aantal leerlingen met 30 procent af. Des te belangrij-
ker is het dat we gemotiveerde en getalenteerde jonge mensen 
voor ons winnen. Wij kunnen niet wachten tot ze naar ons toe 
komen. Wij moeten actief reclame maken voor het schildersvak.“ 

Daarmee is Isabel Birk van het bureau voor handelsspecifieke 
informatieoverdracht in het Bundesverband Farbe Gestaltung 
Bautenschutz in Duitsland het helemaal eens: „Het gebrek aan 
vakmensen is een van de belangrijkste onderwerpen van de 
toekomst – ook in het schildersvak. Maar we kunnen niet 
gewoon de kop in het zand steken. We moeten er iets aan doen 
zodat het beroep weer in een positiever daglicht komt te staan. 
Daaraan werken wij. En we willen daarbij ook de schildersbe-
drijven ondersteunen.“ De opleidingscijfers zijn zeer alarme-
rend, maar ze zijn de laatste tijd hoopgevend. Volgens het 
Zentralverband des Deutschen Handwerks (Duitse ambachts-
bond) lag het aantal nieuw afgesloten leercontracten in bouw- 
en uitbouwbedrijven, waartoe ook de schilders en spuiters 
behoren, in 2018 3,3 procent boven de waarde van vorig jaar. 
De totale ambachtelijke sector liet in het vierde jaar op rij een 
toename van nieuwe contracten zien. 

Artistieke opleiding en bijscholing
Stefanie Wettstein, leidinggevende bij het „Haus der Farbe“ in 
Zürich, volgt deze ontwikkelingen al op de voet sinds de oprich-
ting meer dan twintig jaar geleden. „Wie over gekwalificeerde 
vakmensen in de ambachtelijke sector spreekt, moet ook zijn 
gedachten laten gaan over de middelen en methoden van de 
kwalificatie“, benadrukt ze. „Dat doen we door jonge mensen 
op de artistieke mogelijkheden in het schildersvak te wijzen.“ 
Naast de jaarlijkse leerlingcursus biedt het „Haus der Farbe“ 
de deeltijdopleiding „Farbgestaltung am Bau“ (kleurontwerp 
op locatie) en de bijscholingscursus „Gestaltung im Handwerk“ 
(vormgeving in de ambachtelijke sector) met professioneel 
onderzoek aan. Daarvoor is er de diplomaopleiding tot „Gestal-
tungsexpertin/-experten im Handwerk“ (ontwerpdeskundigen 
in de ambachtelijke sector). Daarbij gaat het om bijscholings-
aanbiedingen voor vakmensen uit alle vakgebieden. Doorslag-
gevend is dat de vakmensen door dergelijke kwalificatiemaat-
regelen niet verloren gaan aan het ambacht, zoals Agatha 
Zobrist, afdelingshoofd Opleidingen, benadrukt: „Bijna alle 
mensen die zich bij ons bijscholen, komen uit de ambachtelijke 
sector en keren als gediplomeerden ook weer daarnaar terug.“

← David Keist geeft zijn enorme 
kennis over oude en nieuwe schil-
derstechnieken aan de jongeren 
door.

↓ Verfijnd schildershandwerk is al 
lang niet meer puur voor mannen.
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↑ Voor de meest uiteenlopende 
schilderstechnieken zijn ook de 
juiste tools nodig.

← De leerlingen zijn ongelooflijk 
leergierig en ondernemend.

↓ Matteo Laffranchi, werkplaats-
manager bij het „Haus der Farbe“, 
leidt de jongeren op.
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HAUS DER FARBE, ZÜRICH
Meer dan twintig jaar geleden is het „Haus der Farbe“ opgericht. 
Door het schildersvak geïnitieerd, lag de nadruk eerst op de ontwik-
keling van de opleiding „Farbgestaltung am Bau“ (kleurontwerp op 
locatie). Korte tijd later is samen met zeven beroepsverenigingen de 
bijscholingscursus „Gestaltung im Handwerk“ (vormgeving in de 
ambachtelijke sector) in het leven geroepen. Uit de hogere vakschool 
voor kleurontwerp ontstond de „Fachschule für Gestaltung in Hand-
werk und Architektur“ (vakschool voor vormgeving in handwerk en 
architectuur). Met het „Institut für Gestaltung in Handwerk und 
Architektur“ heeft het Haus zijn onderzoeks- en adviesexpertise op 
het gebied van kleur, materiaal en handwerk geleidelijk uitgebreid.
» www.hausderfarbe.ch

Van het diploma zijn de jonge leerlingen van de leerlingcursus 
nog een stukje verwijderd. Maar het perspectief vinden ze aan-
trekkelijk. En artistiek hebben ze nu al het een en ander in hun 
mars. Bij de eindpresentatie van het werk beoordeelt Roger 
Suter wat de jongens en meisjes in één week bij het „Haus der 
Farbe“ tot stand hebben gebracht, en is enthousiast. Dat zijn 
leerling Alexandra uit zijn eigen bedrijf aan de huidige cursus 
heeft deelgenomen, vindt hij natuurlijk erg leuk. „Jullie zijn 
bevoorrecht om zoiets fantastisch te maken“, zegt hij vol over-
tuiging. Ook Dino Frey van Festool, die op de laatste dag van de 
leerlingcursus speciaal is gekomen, maakt in het gesprek met 
de leerlingen duidelijk dat het beroep van schilder allesbehalve 
een eenrichtingsweg is waarop je rechts en links steeds 
dezelfde muren wit schildert. In plaats daarvan worden voor 
uitstekend gekwalificeerde vakmensen altijd nieuwe zijwegen 
geopend en nieuwe perspectieven geboden. 

Beroepstrots en eerbied voor het handwerk
Dino Frey heeft zelf aan schilders lesgegeven en is inmiddels 
als opleidingsdocent en trainer actief; hij maakt niet alleen 
reclame voor de machines van Festool maar ook voor het 
beroep van schilder. En wereldwijd. „De opleiding en bijscho-
ling, die jullie in jullie bedrijven en hier in het „Haus der Farbe“ 
krijgen, is werkelijk geweldig“, geeft hij de jonge collega’s mee: 
„Wat jullie kunnen, kunnen niet veel mensen. Jullie kunnen 
trots zijn op jezelf en op jullie beroep.“ Deze visie lag het Haus 
der Farbe van het begin af aan na aan het hart: de „visie voor 
een vernieuwde beroepstrots en een fundamentele eerbied 
voor het handwerk in de vormgeving“, zoals op de website staat. 
En omdat het niet alleen als een goedbedoelde introductie moet 
klinken, doen de makers er alles aan om de artistieke veelzij-
digheid van het handwerk levendig over te brengen. Dat is van 
onschatbare waarde als het erom gaat jonge mensen voor  
het schildersvak enthousiast te maken. En het is een enorme 
verrijking voor iedereen.

„De opleiding en bijscho-
ling, die jullie in jullie 
bedrijven en hier in het 
„Haus der Farbe“ krijgen, 
is werkelijk geweldig. 
Wat jullie kunnen, kunnen  
niet veel mensen.“
Dino Frey, opleidingsdocent en trainer van Festool

↓ Dino Frey maakt de jongeren 
duidelijk wat een fantastische  
schildersopleiding ze krijgen.
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↑ Ter afsluiting van de één week 
durende leerlingcursus presenteren 
de leerlingen hun werk.

→ Het beroep van schilder omvat 
veel meer dan alleen structuur- 
behangen en witte muren.

FESTOOL-MAGAZINE 
№ 6

Focus
Jong en populair



14 15

BRON VAN INSPIRATIE
De collectie architectuur-oppervlakken in het 
„Haus der Farbe“ is geniaal! En niet alleen 
voor de schilders van de leerlingcursus. Het is 
een verrijking voor iedereen die zijn of haar 
ambachtelijke vormgevingen volledig wil 
benutten.
Tekst: Anja Soeder | Fotografie: Torben Jäger

↓ In de collectie architectuur- 
oppervlakken ervaren de jongeren 
de gehele bandbreedte van het 
schildersvak.
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COLLECTIE ARCHITECTUUR-OPPERVLAKKEN | www.ao.hausderfarbe.ch
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Jarenlang heeft het team van het „Haus der Farbe“ in Zürich een grote verschei-
denheid aan verflagen, pleisters en verwerkingstechnieken in het schildersvak 
verzameld. Het spectrum varieert van traditionele kalkpleisters via houtimitaties 
tot moderne interferentie-effecten. Een zeer inspirerende collectie van ongeveer 
400 stalen is daaruit ontstaan, elk afzonderlijk in de eigen schilderswerkplaats 
geproduceerd. En omdat zoveel mogelijk mensen daarvan moeten profiteren,  
is de collectie architectuuroppervlakken ook online beschikbaar. 
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 Tekst Fotografie
 Ralf Christofori Valentin Jeck
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Colors & Surfaces
Haus Heimat

Weggis
Zwitserland

Een grandioos woonhuis op een stuk land dat in de volksmond 
„Heimat-Wiese“ heet, op een droomlocatie aan de zuidoever 
van het Vierwoudstrekenmeer gelegen. Zo stelt u zich het happy 
end van een bouwproject voor dat ook heel anders had kunnen 
aflopen.
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Stephan Buehrer, Martina 
Wuest en David Keist is het 
gelukt om de charme en 
de geschiedenis van het huis 
te behouden.

↑ Een net echte „goudstaaf“ 
bekroont de rand tussen steun  
en balken.

← Gereduceerde kleuren, uitge-
zochte materialen en duidelijke 
randen in de badkamer.

↓ De oude houten trap is  
zorgvuldig gebeitst.

FESTOOL-MAGAZINE 
№ 6

Colors & Surfaces
Haus Heimat



18 19

N u alles staat als een huis en alle details opvallend en 
onopvallend tevoorschijn komen, denk je dat je het huis 
letterlijk kunt horen ademen. Zijn hart klopt vrolijk, 

meer dan 90 jaar nadat het is gebouwd. Je merkt het binnen 
en buiten, aan de oppervlakken en de muren. „Alles wat je ziet, 
heb ik aangeraakt“, zegt David Keist. 

Keist is een gediplomeerde schilder en behanger. In zijn relatief 
korte loopbaan heeft de 31-jarige zich enorm veel kennis eigen 
gemaakt. En – misschien nog belangrijker: een instelling die 
niet alleen in zijn branche zeldzaam is. Dat hij door Stephan 
Buehrer en Martina Wuest voor het „Haus Heimat“ in Weggis 
is gevraagd, kwam bij wijze van spreken als geroepen. En David 
Keist gaf gehoor aan de roep, juist omdat de instelling van de 
beide architecten perfect met zijn eigen houding overeenkwam. 

Oud materiaal en ruimte lay-out zichtbaar maken 
Daarbij was alles heel anders gepland. De bouwheer was van 
plan om het woonhuis van drie verdiepingen uit 1926 klassiek 
te moderniseren en te saneren. „Als gevolg daarvan zou veel 
van wat het gebouw kenmerkte, verloren zijn gegaan“, herin-
nert Stephan Buehrer zich. „De hele charme van het huis zou 
daarmee teniet zijn gedaan.“ Samen met zijn partner kon 
Buehrer de bouwheren ervan overtuigen om een andere weg 
in te slaan zodat de charme, de sfeer en niet in de laatste plaats 
de geschiedenis van het huis behouden blijft.

„Het oude materiaal en de ruimte lay-out moest weer zichtbaar 
worden“, zegt Martina Wuest. En ter plekke speelde David Keist 
een rol. Alleen al voor de buitengevel heeft hij 16 verschillende 
olievernissen gemengd en aangebracht. De oude houten trap 
is niet gewoon bruin geschilderd maar met walnoot gebeitst. 
De materialiteit van het strookparket is voor het ruimtegevoel 
net zo belangrijk als het champagnekrijt op de plafonds. 

Aan de innerlijke overtuiging uitdrukking geven 
Zo is het de schilder samen met de architecten gelukt om  
aan hun innerlijke overtuiging uitdrukking te geven. Gevoelig, 
duurzaam en consequent. Als deze kleine, fijne uitglijder er 
niet was geweest, die de drie zich bij wijze van spreken als 
kleine concessie aan de bouwheren hebben gepermitteerd: een 
vergulde draagplaat tussen steun en balken die ze maar „de 
goudstaaf“ noemen. Zoveel schijn mag er zijn. En deze hoort 
uiteraard ook bij het happy end.

ZWART  
PLEISTERWERK  
Zwart gekleurde kalk-
pleister zonder textuur

PARKET 
Dekkende olieverf  
op dennenstroken

HAUS HEIMAT
Architecten: idA – buehrer wuest architekten, Zürich
Schildersbedrijf: wrkstadt – David Keist, Dübendorf, CH
Voltooiing: 2019

↑ Drie deskundigen, één instelling 
(v.l.n.r.): Stephan Buehrer, Martina 
Wuest en David Keist.
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STRUCTUURPLEISTER 
Wormser-pleister  
met gemiddelde  
korrelgrootte 

HOUTEN VOORGEVEL
Gepigmenteerde  
lijnolievernis op  
dennenhout

HOUTEN PLAFONDS 
Organische lijmverf 
met champagnekrijt 

GOUDSTAAF
Vergulding met  
contactolie en goud-
blad op papierblad
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Tools

ALTIJD EN OVERAL MOBIEL

De digitale wereld zet in op mobiele 
machines – en de wereld van het 
schildersvak ook! Het aanbod van 
krachtige accu-machines van Festool 
is net zo groot.
Tekst: Anja Soeder | Fotografie: Thomas Baumann | Illustratie: Patrick Oltean
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↑ Ideaal voor mobiel gebruik:  
een selectie van Festool-accu- 
machines voor schilders.
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Schuurwerkzaamheden zonder vermoeidheid en perfecte 
resultaten met de Festool-accu-machines.

Open dakuitbouwen zijn fantastisch! Tenminste voor mensen 
die graag wat meer ruimte naar boven hebben. Voor schilders 
zijn deze een echte uitdaging. Of de balken nu moeten worden 
blootgelegd of de schuine kant van het dak moet worden 
bekleed en misschien ook nog een dakvenster moet worden 
ingebouwd: er ontstaan werkzaamheden waarvan je al bij het 
kijken een stijve nek en lamme armen krijgt. 

Met zware machines kom je hier niet ver. Daarom zijn 
accu-schuurmachines bij uitstek geschikt. En Festool heeft 
meteen drie accu-machines in het assortiment: de vlakschuur-
machine RTSC 400, de deltaschuurmachine DTSC 400 en de 
excenterschuurmachine ETSC 125. Ze zijn zeer geschikt voor 
mobiel gebruik. Ze zijn compact gebouwd, handzaam en licht 
– daarmee is zelfs bovenhands schuren met één hand relatief 
eenvoudig. En omdat ook stofvrij werken de hoogste prioriteit 
heeft, garanderen de accu-schuurmachines met de stofopvangzak 
een uitstekende stofafzuiging. 

De sterke 18 V-accu met een capaciteit van 3,1 Ah is speciaal 
ontwikkeld om het in de handgreep van de accu-schuurmachines 
te kunnen integreren. Samen met de koolborstelloze 
EC-TEC-motor zorgt het voor een hoog vermogen en een opti-
maal rendement. En wel bij langdurig gebruik, als u voor de 
set met twee accu’s kiest. Want: de oplaadtijd van de accu’s is 
korter dan de looptijd ervan. Zo maken de accuschuurmachines 
snel en ontspannen werken met perfecte resultaten mogelijk: 
van grofschuren tot fijnschuren, grote oppervlakken en tot de 
randen. Daarmee kunnen ze bijna overal worden gebruikt.

PROFESSIONELE TIP:
Voor elke accu-schuurmachine is er de juiste Festool 
PROTECTOR. Deze wordt als afstandhouder op de 
schuurkop bevestigd. Daarmee kan eenvoudig en 
zuiver nabij randen worden geschuurd – zonder 
vervelende nabehandelingen.

MOBIEL SCHUREN 

Onze krachtige accu-schuurmachines maken het werk overal  
eenvoudiger waar het werk lastig is: bovenhands, in de nissen  
of in verborgen hoeken.

Voordelen
 › Sterk: 18 V-accu’s met 3,1 Ah-capaciteit
 › Onvermoeibaar: Looptijd van de accu’s is langer dan  
de oplaadtijd ervan

 › Stofvrij: Geïntegreerde afzuiging met stofopvangzak  
en in combinatie met een stofzuiger van Festool

Toepassingsgebieden
 › Ideaal voor verticale vlakken of bovenhands werken
 › Schuren met één hand vooral van kleine en smalle vlakken
 › Alle accu-schuurmachines kunnen dankzij de plug it-adapter  
ook als machines op netstroom worden gebruikt

EXCENTERSCHUURMACHINE ETSC 125
 › Voorschuren of finish van kleine vlakken, opschuren van  
overgangen bij gerepareerde plaatsen

DELTASCHUURMACHINE DTSC 400
 › Schuren nabij randen van verschillende materialen, vooral  
kozijn- en deurprofielen 

VLAKSCHUURMACHINE RTSC 400
 › Afschuren van verf en lak van raamkozijnen, deur- en  
daklijsten
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De accu-schuurmachines 
van Festool zijn zeer 
geschikt voor mobiel 
gebruik onder alle 
omstandigheden.
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Festool-accu-schroevendraaiers – ook zeer bruikbaar voor 
de schilder wanneer er andere werkzaamheden worden 
gevraagd.

18 volt-power op zijn best. Dat zit in de accu-schroevendraaiers 
en -boren van Festool. Als je het de professionals vraagt, vliegen 
de prestatiegegevens je om de oren zoals vroeger bij het auto-
kwartetten: een draaimoment van maximaal 60 newtonmeter 
bij maximaal 3800 omwentelingen per minuut in de 4e ver-
snelling. In de 4e versnelling? Ja, precies! Bij de Festool- 
accu-klopboormachine PDC 18 zorgt een aandrijving met  
4 standen werkelijk voor een optimaal draaimoment in elke 
werksituatie. Naast de PDC 18 is er de iets slankere accu- 
schroefboormachine T 18 en de krachtige accu-boorhamer 
BHC 18 die met het beste specifieke gewicht de 18 volt-klasse 
aanvoert. 

Maar prestatiegegevens zijn ook niet alles. Op de bouwplaats 
of bij werkzaamheden buiten de werkplaats komt het er vooral 
op aan om voor elke toepassing de juiste accu-schroefboorm-
achine of accu-schroevendraaier bij de hand te hebben. En daar 

blinken ze alle drie uit – met fijne details en nuttige features 
die het kabelloze schroeven en boren nog comfortabeler 
maken. De duurzame EC-TEC-motor en een elektronische 
uitschakeling van het draaimoment hebben ze allemaal. Met 
het slimme hoekaanzetstuk bereikt de T 18 elke verdekte 
schroef. Bij de PDC 18 kan de klopfunctie worden ingeschakeld. 
De BHC 18 beschikt over een geïntegreerde trillingsdemping 
die de zwaarste klappen opvangt en afveert voordat deze op uw 
handen, polsen en armen worden overgebracht.

Schroeven, boren, klopboren – wat de ene machine niet kan, 
neemt de andere machine op zich. En met de accu’s van 
dezelfde spanningsklasse kunt u de Festool-accu-machinesn 
heel eenvoudig aanpassen en zonder onderbreking verder werken. 
Krachtig, flexibel en met systeem.

PROFESSIONELE TIP:
Als u op de ladder staat en tussen het boren en 
schroeven geen ongewilde pauze wilt inlassen, kunt 
u met de CENTROTEC-boorkop en bithouder het 
gereedschap heel eenvoudig en snel wisselen.

18 volt-power in het systeem: 
Festool heeft voor elke 
toepassing de juiste accu- 
schroevendraaier en -boor.
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MOBIEL SCHROEVEN EN BOREN 

Onze accu-schroevendraaiers en -boren zijn handzaam, 
flexibel en zeer effectief – ook daar waar het er soms 
spijkerhard aan toegaat.

Voordelen
 › Sterk: 18 V-accu’s met 3,1 Ah-/ 5,2 Ah-capaciteit
 › Duurzaam: Koolborstelloze EC-TEC-motor met lange levensduur
 › Krachtbesparend: Ergonomische uitvoering en uitgebalanceerd 
zwaartepunt

ACCU-SCHROEFBOORMACHINE T 18
 › De universele schroevendraaier voor gangbare montagewerk-
zaamheden in de droog- of meubelbouw en bij bovenhands  
werken of werken aan plinten

ACCU-KLOPBOORMACHINE PDC 18
 › De handzame klopboormachine voor de montage van  
boekenplanken of gordijnroeden en boorwerkzaamheden  
in bouwmaterialen zoals baksteen of holle bloksteen

ACCU-BOORHAMER BHC 18
 › De krachtpatser met het beste specifieke gewicht  
voor boren in massieve bouwmaterialen zoals beton.
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Zonder kabel zagen en doorslijpen met de accu-oscillerende 
machine en de nieuwe accu-haakse slijper van Festool.

De VECTURO OSC 18 is een krachtige accu-oscillerende 
machine – optioneel met diverse accessoires voor nauw-
keurig en stofvrij werken. En de nieuwe accu-haakse slijper 
AGC 18 is optimaal geschikt voor (door)slijpwerk. Beide zijn 
sinds kort zonder kabel verkrijgbaar. Voor meer dan genoeg 
vermogen zorgt een 18 volt-accu. 

Met de VECTURO OSC 18 kunt u met speels gemak beschadigd 
hout uitsnijden, kozijnkit verwijderen of houten profielen 
afkorten. De accu-oscillerende machine is ongelooflijk 
 veelzijdig inzetbaar. Altijd de beste prestaties met het hoogst 
mogelijke comfort - stofvrij en zonder kabel! Deze is voorzien 
van bruikbare aanzet- en afzuigadapters. Ook zijn alle zaag-
bladen zeer makkelijk en snel te monteren en te wisselen 
dankzij de handige StarlockMax gereedschapsopname. 

Bij de accu-haakse slijper AGC 18 kan het toerental van maxi-
maal 8.500 omw/min traploos worden geregeld, wat op het 
materiaal afgestemd werken mogelijk maakt. Vanwege de 
stofontwikkeling heeft Festool de accu-haakse slijper door een 
ingekapselde motor en ingekapselde elektronica stofresistent 
verpakt. Tegelijkertijd zijn motor en behuizing losgekoppeld 
om de trillingen aan de werkhand te verminderen. Een zachte 
aanloop, beveiliging tegen overbelasting, motorrem en tem-
peratuurbewaking beschermen de gebruiker – en de machine!

PROFESSIONELE TIP:
Accu-machines helpen enorm, vooral als het snel 
moet gebeuren. Maar vaak vergeet men aan de eigen 
gezondheid te denken. Juist bij het doorslijpen en 
schuren geldt: nooit zonder veiligheidsbril werken!

MOBIEL SLIJPEN EN DOORSLIJPEN 

Twee verrijken sinds kort de Festool  accu-familie:  
de accu-oscillerende machine VECTURO OSC 18  
en de accu-haakse slijper AGC 18.

Voordelen
 › Sterk: Krachtige koolborstelloze EC-TEC-motor
 › Trillingsarm: de behuizing en motor zijn volledig losgekoppeld
 › Op het materiaal afgestemd: traploos regelbaar toerental

ACCU-OSCILLERENDE MACHINE VECTURO OSC 18
 › Zonder gereedschap en snel wisselen van zaagbladen en  
accessoires

 › Verwijderen van kozijnkit en inkorten van de deurlijst
 › Invalzaagsneden in gipskartonplaten of compositiematerialen  
met stofafzuiging mogelijk

ACCU-HAAKSE SLIJPER AGC 18
 › Optimaal geschikt voor (door)slijpwerk
 › Afkorten van metalen profielen of draadstangen
 › Schuren van geplastificeerd metaal en sterk verweerd hout
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De accu-oscillerende 
machine is voor nauw-
keurige zaagsneden 
verantwoordelijk, de 
accu-haakse slijper 
meer voor het grove 
werk.
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↑ Aangenaam: met muziek gaat het 
werk u beter af – en met de 
accu-aangedreven bouwradio SYS-
ROCK zelfs overal. 

→ Beter zichtbaar: de kabelloze 
werklamp SYSLITE KAL II zorgt voor 
homogene belichting, ook in slecht 
toegankelijke werksituaties.

De werklamp SYSLITE 
KAL II en de bouwradio 
SYSROCK BR 10 zijn 
perfecte partners bij 
mobiel gebruik.
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Met licht en muziek gaat het werk u beter af, met de SYSLITE 
KAL en de SYSROCK zelfs overal. 

Op de bouwplaats komen de mobiele kwaliteiten van de werk-
lamp SYSLITE KAL II zeer goed tot hun recht: als u in de  
schemering als eerste de bouwplaats betreedt of als laatste 
verlaat; en als in de ruwbouw zonder netstroom moet worden 
gewerkt. De SYSLITE KAL II heeft geen netstroom nodig. Deze 
is zonder kabel (voorzien van interne accu) te gebruiken – in 
de hand, aan een schroefklem of op statief. Deze beschikt over 
een enorm brede verstrooiingshoek van 170 graden en is daar-
mee perfect geschikt voor de verlichting van middelgrote  
vlakken. 12 krachtige LED’s zorgen voor een optimale lichtbun-
deling, ook in slecht toegankelijke werksituaties. 

Voor meer licht zorgt de bouwradio SYSROCK BR 10 weliswaar 
niet, maar zeker wel voor een beter humeur. Waar u de com-
pacte accu-radio ook neerzet of ophangt – de geluidskwaliteit 
is gewoon uitstekend. Uw favoriete zender kan heel eenvoudig 
via FM of DAB+ worden ingesteld en uw favoriete nummers 
kunnen heel eenvoudig via de SYSROCK op uw smartphone 
worden afgespeeld. Dankzij de Bluetooth® interface en de geïn-
tegreerde handsfree functie kunt u zelfs telefoneren via de 
radio. De SYSROCK is de perfecte partner. Direct en overal. Het 
maakt niet uit wanneer. Op de bouwplaats, in de werkplaats en 
in de vrije tijd.

Meer mobiliteit, meer service: 36 maanden gratis volledige 
reparatie** op machines, accu’s en opladers.

Een machine is meer waard als de service klopt. Dat geldt ook 
voor accu-machines die voortdurend in gebruik zijn. Elke uitval 
kost tijd en geld. Eigenlijk. Want bij Festool is dat anders. Als 
u uw accu-schuurmachine registreert, profiteert u van 36 maan-
den gratis reparatie. En dat niet alleen op machines, maar ook 
op accu’s en opladers – zonder extra kosten. Met de Garantie 
all-inclusive* en de „Volledige reparatie gratis**“ (zie de infor-
matie hiernaast) zijn u en uw machines optimaal verzekerd.

PROFESSIONELE TIP:
Reistijd is oplaadtijd. Daarom is er voor de SYSLITE 
KAL II de praktische auto-oplaadadapter. Deze past 
in elke sigarettenaansteker en zorgt ervoor dat u bij 
aankomst op de bouwplaats nooit in het donker hoeft 
te lopen.

MOBIEL ZIEN EN HOREN 

Het werk op de bouwplaats is beter zichtbaar met de kabelloze 
werklamp SYSLITE KAL II en aangenaam met de accu-aangedreven 
bouwradio SYSROCK BR 10.

WERKLAMP SYSLITE II
 › Flexibel positioneerbare lamp zonder struikelgevaar
 › Homogene en egale belichting met verstrooiingshoek van 170°
 › Duurzaam en robuust door breukbestendige behuizing
 › Werking door interne accu, Festool-accu’s of stroomvoorziening

BOUWRADIO SYSROCK BR 10
 › Compacte afmetingen, laag gewicht, perfect geluid
 › Robuuste constructie met buigzame, breukbestendige antenne
 › Bluetooth® interface met handsfree functie
 › Werking met Festool accu’s of kabels

MEER MOBILITEIT
Een overzicht van alle Festool-accu-producten vindt  
u op onze website:
» https://www.festool.nl/producten/accu-producten 

SERVICE EN MEER

Volledige reparatie gratis** ook voor accu’s
Snel, grondig en de eerste drie jaar helemaal gratis.  
Onze reparatieservice van topklasse. De technische experts  
vervangen zelfs slijtageonderdelen zoals koolborstels,  
kogellagers of afdichtingsringen gratis. Dat betekent  
100 % reparatie en geen kosten. En last but not least:  
dit geldt ook voor accu’s en opladers.

Ontdek nog meer Festool-services op: 
» www.festool.nl/service

* Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-gereedschappen die binnen 30 dagen  
na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden zijn van kracht en  
kunnen worden bekeken op www.festool.nl/service

** „Volledige reparatie gratis” geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en 
accessoires, in geval van ondeskundig gebruik, schade die is veroorzaakt door gebruik  
van niet-originele accessoires- of reserveonderdelen, zelf gedemonteerde machines of  
als de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.
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HYBRIDELAKKEN
Op water gebaseerde lakken zijn de toekomst. Niet alleen omdat ze beter zijn 
voor het milieu en de gezondheid maar ook omdat hun kwaliteit steeds beter 
wordt. De jongste generatie hybridelakken kan zich ten aanzien van verwerking, 
verloop en oppervlakstabiliteit zeer goed laten zien. Wij hebben alle belangrijke 
informatie verzameld.

EIGENSCHAPPEN

Wat zijn hybridelakken? – Alleen een 
nieuwe trend of werkelijk een overtui-
gende bindmiddelcombinatie op 
waterbasis? Ze verenigen werkelijk het 
beste van twee werelden, namelijk de 
voordelen van op oplosmiddel en op 
water gebaseerde laksystemen. Door  
de combinatie van verschillende bind-
middelen zijn de hybridelakken op net  
zo brede als specifieke toepassingen 
berekend. Gewoonlijk gaat het daarbij 
om combinaties van alkydharsemulsies 
en acrylaat- en polyurethaandispersies.

VOORDELEN

Bij waterhoudende hybridelakken laat 
het oppervlakresultaat soortgelijke 
eigenschappen zien als op oplosmiddel 
gebaseerde producten. Wegens het 
kleine aandeel organische oplosmiddelen 
zijn ze in hoge mate geurloos en in de 
geest van de VOS-richtlijn emissiearmer. 
In een groot aantal EU-landen geldt zelfs 
dat binnenshuis uitsluitend waterverdun-
bare producten mogen worden gebruikt.

Afhankelijk van de lakreceptuur brengen 
de verschillende soorten bindmiddelen 
alkydhars, acrylaat en polyurethaan  
verschillende positieve eigenschappen 
tot stand:

 › Acrylaataandelen zorgen voor een  
hoge flexibiliteit, blijvende elasticiteit 
en niet-vergelende oppervlakken.

 › Alkydharsaandelen behalen langere 
open tijden en hardere verffilmen.

 › Polyurethaanaandelen verhogen de 
chemische weerstand en zorgen voor 
een snelle droging.

Vanwege de snelle droging zijn meerdere 
laklagen op een dag mogelijk. In vergelij-
king met oude acrylsystemen laten 
hybridelakken een duidelijk betere  
blokweerstand zien; Deuren en kozijnen 
kunnen dus na de droging gelaagd  
worden gelagerd, zonder een verlijming 
van de oppervlakken te riskeren. 

NADELEN

Hybridelakken zijn in vergelijking met 
traditionele oplosmiddelhoudende lakken 
gevoeliger voor vorsttemperaturen. 
Droogtijden en open tijden zijn sterk 
afhankelijk van de temperatuur en  
luchtvochtigheid. Hybridelakken hebben 
geen isolerend effect op hout of metaal; 
hier moeten dus vooraf speciale roestbe-
schermingslagen en isolerende lagen 
worden aangebracht. 

SAMENSTELLING

3 – 10% oplosmiddel

20 – 47% toegevoegd middel
 › Weekmakers
 › Ontschuimers
 › Vulstoffen
 › Conserveringsmiddelen

50 – 70% water
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VERWERKING

Bij hybridelakken is een voldoende dikke 
laag vereist omdat bij te weinig materiaal 
geen optimaal verloop wordt verkregen. 
Natuurlijk is bij de verwerking het juiste 
gereedschap belangrijk. Terwijl de rol 
zijn waarde voor gladde deuren heeft 
bewezen, worden de profielen op paneel-
deuren bovendien met de kwast 
geschilderd.

Kwasten met synthetische vezels of 
-borstelharen nemen meer materiaal op 
en geven het gelijkmatiger af. Bovendien 
zijn synthetische borstelharen gemakke-
lijker te reinigen en droogt de verf niet zo 
snel op.

Lakrollen voor hybridelakken bestaan uit 
speciale mengsels zoals PU, polyester of 
microvezelgaren. Ze nemen meer lak op en 
behalen een uitstekende oppervlakfinish.

Airless sproeisystemen worden aanbe-
volen voor hoogwaardig en rationeel 
lakwerk. Hier bestaat ook de mogelijk-
heid om de hybridelak te verhitten en 
daardoor ook zeer viskeuze lakken te 
verwerken.

Als schuurmateriaal voor het opschuren 
en het tussenschuren van hybridelakken 
raden wij Festool GRANAT aan.

MEER WETEN
Hoe u bij de renovatie van deuren het 
oppervlak stapsgewijs optimaal voorbe-
reidt, vindt u in deze magazine-uitgave.
» Artikel op pagina 42

STAP VOOR STAP

Afhankelijk van het soort bindmiddel 
moeten de vlakken vanwege het snelle 
aan- en opdrogen van hybridelakken zo 
snel mogelijk en zonder onderbreking 
worden geschilderd.   

 › Voor een goede ondergrondvoorberei-
ding biedt een op water gebaseerde 
grondlaag of een op water gebaseerde 
voorlak na het opschuren van de 
ondergrond voordelen.

 › Breng de vereiste materiaalhoeveelheid 
gelijkmatig en snel op het onderdeel 
aan.

 › Let erop dat u een voldoende dikke 
laag aanbrengt.

 › De aangebrachte lak wordt direct 
daarna gladgestreken (uitstrijken van 
de lak zoveel mogelijk voorkomen). 

 › Gladstrijken met de microvezelrol of 
naar keuze de fijne schuimrol met  
holrond gevormde zijden voor een 
hogere oppervlakkwaliteit.

 › Bij het gladstrijken met een kwast 
wordt de vlakstrijker of ringkwast  
telkens met synthetische borstelharen 
gebruikt.

 › Voor de eindfinish wordt het vlak ten 
slotte in lengterichting met een fijne 
PU-schuimrol afgerold of met een 
kwast geschilderd.

SCHUURBAARHEID

Hybridelakken hebben meestal een  
kleiner aandeel aan vulmateriaal en  
een zachter oppervlak dan conventionele 
laksystemen. Daarom moeten tijdens  
het schuren de volgende aspecten in 
acht worden genomen: 

 › Kies bij het opschuren/tussenschuren 
een schuurmateriaal met een fijne  
korrel (P320-P500) om zichtbare 
schuursporen te voorkomen.

 › Let er bij het afschuren op dat het 
schuurmateriaal speciaal voor op 
water gebaseerde hybridelakken 
geschikt is.

 › Vanwege de hogere elasticiteit van op 
water gebaseerde laksystemen moet 
het toerental worden verlaagd zodat 
het oppervlak niet te heet wordt en  
het schuurmateriaal dichtloopt.
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FESTOOL-MAGAZINE 
№ 6 Schilderkunst

Dedication Hummelo
Nederland

SCHILDER 
KUNST

In Nederland heet het schilderwerk „schilderkunst“ en 
maakt geen onderscheid tussen kunst en handwerk. Deze 
beschrijft de genialiteit van een Rembrandt op dezelfde manier 
als het vakwerk van Erwin Jansen die in Hummelo zijn  
schildersvak uitoefent. Wij hebben hem bij zijn werk gevolgd.

 Tekst Fotografie
 Ralf Christofori Simon-Paul Schempershofe
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O p deze regenachtige voorjaarsdag is het niet zo heel 
aangenaam, hoewel je in het vlakke Nederland niet het 
gevoel hebt alsof je door het laaghangende wolkendek 

wordt platgedrukt. In de binnenstad van Hummelo, slechts  
15 kilometer over de grens met Duitsland, ontmoeten we Erwin 
Jansen. Hij begroet ons in zijn schilderskleding en met een 
stevige handdruk. Het weer deert hem niet want hij is gewend 
om veel buiten te werken. Een werkplaats heeft hij niet en heeft 
hij ook niet nodig. Alles wat hij nodig heeft, heeft hij in zijn 
Transporter liggen: Kwasten en verf, twee houten schragen en 
drie Festool-schuurmachines. Jansen is bijna voortdurend 
mobiel, werkt overwegend ter plaatse, vaak op meerdere bouw-
plaatsen tegelijk. Hij is gespecialiseerd in de renovatie van 
houten deuren en kozijnen. En daarvan zijn er hier in de regio 
een heleboel. 

Schilder van de tweede generatie
Jansen is begin 50. Meer dan drie decennia geleden heeft hij 
een schildersopleiding succesvol afgerond en trad hij in de 
voetsporen van zijn vader die ook schilder was. „Hij heeft mij 
het enthousiasme voor het handwerk meegegeven“, vertelt hij, 
„maar ook een realistische voorstelling van wat het betekent 
om als schilder te werken.“ Een groot aantal jaren was Erwin 
Jansen als medewerker in een groot schildersbedrijf werkzaam 
voordat hij besloot om zijn eigen weg te gaan. Begin 2016 trok 
hij met zijn familie naar Hummelo en is daar als zelfstandige 
werkzaam. En omdat Jansen de op een na meest voorkomende 
naam in Nederland is, noemt hij zijn bedrijf De Kastert: „Mijn 
familie woonde in eerdere generaties op een plek waar men 
alle Jansens bij wijze van spreken een officieuze bijnaam gaf 
om ze beter uit elkaar te kunnen houden. Onze familie heette 
destijds Jansen De Kastert

Het fijne gevoel voor traditie draagt Erwin Jansen niet alleen 
in de bedrijfsnaam, het zit hem ook in het bloed. Want de 
meeste objecten die de schilder onder zijn hoede neemt, zijn 
al decennia of zelfs eeuwen oud: bijvoorbeeld de aaneenge-
regen baksteengevels in Hummelo met hun grote, meestal 
gordijnloze kozijnen en de donkergroene luiken; aan de rand 
van de stad gelegen boerderijen met veel weilanden eromheen. 
Aan het behoud van de historische huizen, die een stempel 
drukken op het stadsgezicht en de landgoederen, hecht men 
in de regio grote waarde. Deze eerbied kenmerkt ook het werk 
van Jansen. „Elke deur, elk kozijn en elk luik heeft bijzondere 
aandacht nodig. Ze worden niet gewoon opgeknapt. Ik vind het 
belangrijk dat ze hun karakter behouden“, benadrukt de schilder. 

Moderne gereedschappen en traditionele kwasten
De vakkennis die daarvoor is vereist, heeft Jansen zich  
door jarenlange ervaring eigen gemaakt. Op het landgoed  
„De Goedenberg“ neemt de schilder een schuurdeur in ogen-
schouw, hij beoordeelt de staat ervan nauwkeurig en weet wat 
er moet worden gedaan: hoeveel oorspronkelijke structuur met 
welke machine moet worden afgenomen en welke verf in welke 
kleurtint moet worden aangebracht. 

↑ Om zoveel mogelijk mobiel te 
zijn, heeft Erwin Jansen zijn werk-
plaats bij wijze van spreken steeds 
bij de hand.

↓ Voorrijden, uitladen, beginnen: 
Zo begint voor Jansen het werk bij 
„De Goedenberg“.
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Erwin Jansen is bijna 
voortdurend mobiel, 
werkt overwegend 
ter plaatse, vaak op 
meerdere bouwplaatsen 
tegelijk. Alles wat hij 
nodig heeft, heeft hij in 
zijn Transporter liggen.

→ Verweerde deuren die veel  
aandacht nodig hebben, bereidt  
de schilder met de schuurmachine 
voor.

↓ Geschilderd worden de deuren 
met de ringkwast – en in het typi-
sche „grachtengroen“ uit de regio.

Schilderkunst
DedicationFESTOOL-MAGAZINE 

№ 6



36 37

↑ Met vaste hand lukt het Erwin 
Jansen om met de kwast een  
perfecte verflaag aan te brengen, 
ook zonder afplakken.

↓ Het historisch waardevolle  
landgoed wordt met veel eerbied  
in stand gehouden.
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SCHILDERSBEDRIJF DE KASTERT 
In 2016 heeft Erwin Jansen zijn eenmanszaak De Kastert opgericht. 
In de zomer, als er aanzienlijk meer werk is, wordt hij door een 
betrouwbare collega ondersteund. In 2018 is hij met het grote project 
„De Goedenberg“ genomineerd voor de Nationale SchildersVakprijs. 
Na ons bezoek heeft Jansen in de naburige plaats Keppel een nieuw 
pand betrokken waarin hij ook een werkplaats inricht.

Met een grote verscheidenheid aan Festool-machines kan 
Erwin Jansen alle kanten op. Voor de afzuiging vertrouwt Jansen 
naar keuze op de compacte CT MIDI of de SYSTAINER-stof-
zuiger CTL SYS die hij gewoon op de schouder kan dragen. En 
aan een gereedschap houdt de schilder stug vast: Hij brengt 
de verf uitsluitend met de kwast aan. „Er zijn veel schilders-
bedrijven die het werk met de rol sneller klaar willen hebben. 
Maar als resultaat zien de oppervlakken er vaak doods uit. 
Mijns inziens is dat bij historische gebouwen niet echt te recht-
vaardigen“, benadrukt Erwin Jansen.

De kwast laat zichtbare sporen achter die de geschiedenis 
levendig houden. En omdat ook het weer hier traditie heeft, 
moeten de lagen bijzonder bestendig zijn. Op deze dag waarop 
het steeds weer met bakken uit de lucht komt, druipt het water 
op de deuren, kozijnen en luiken gewoon parelend af. Want de 
verven die Erwin Jansen gebruikt, zijn overwegend olieverven. 
„De hybridelakken die tegenwoordig door verschillende fabri-
kanten worden aangeboden, zijn natuurlijk moderner maar 
komen niet in elk opzicht bij de kwaliteit van de olieverven in 
de buurt. Toch moet ik zeggen: Ze worden steeds beter“, bekent 
Erwin Jansen. 

Mobiele eenmanszaak
Het bovenste gedeelte van de schuurdeur is inmiddels 
geschuurd en met een eerste laag gelakt. Nu moet de lak 
drogen. Tot morgen of zelfs overmorgen. Bij olieverven en 
temperaturen onder 10 °C kan dat enige tijd duren. Maar de 
eenmanszaak De Kastert kan het zich niet permitteren om 
daarop lijdzaam te wachten. Het onderste gedeelte van de 
schuurdeur, waarvan oude afzettingen van kunsthars in de 
voegen onder hete lucht moeten worden verwijderd, pakt Erwin 
Jansen in de auto en stopt onderweg op de plek waar andere 
schilderswerkzaamheden op stapel staan.

Daar krijgt de toegangsdeur van een historisch stadhuis een 
nieuwe verflaag. Knalrood is deze deur en deze valt al van ver 
op. Maar de kleur komt beslist overeen met de regionale monu-
mentenzorg. Anders mag Erwin Jansens deze helemaal niet 
gebruiken. Aan de buitenkant heeft hij de deur al gelakt. Nu is 
de binnenkant aan de beurt. Blij dat hij bij droog weer aan dit 
prachtige huis uit de 19e. eeuw kan werken, trekt Erwin Jansen 
zich terug, sluit de deur – en gaat aan het werk.

Meer verhalen uit de schilderswereld vindt u op: 
» www.festool.nl

„Mijn vader heeft mij het 
enthousiasme voor het 
handwerk meegegeven 
maar ook een realistische 
voorstelling van wat het 
betekent om als schilder 
te werken.“
Erwin Jansen

↓ Erwin Jansen en Han van der 
Lans, een van de twee bewoners  
van het landgoed „De Goedenberg“.
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Hummelo
Nederland

De geschiedenis van „De Goedenberg“ gaat terug tot 1780, de 
stallingen dateren van 1813, het hoofdgebouw van 1915. Na 
verloop van tijd is het Nederlandse landgoed in een soort 
Doornroosjeslaap gevallen. In 2016 is het weer tot leven gewekt.
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In het gerestaureerde 
landgoed „De Goedenberg“ 
is elke ruimte anders. 
Volledig individueel, met 
veel sfeer maar toch 
met systeem.

← Met lichte kleurtinten is de 
werkplaats verlicht, waar de  
historische kroonluchters worden 
gerestaureerd.

↓ Elke deur heeft zoals bekend 
twee kanten – hier hebben ze ook 
twee verschillende laklagen.
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H et komt wel eens voor dat je de liefde van je leven vindt 
als je niet meer zo jong bent. Bij Saskia en Han van  
der Lans was dat het geval. Eigenlijk zijn ze al meer dan 

40 jaar een gelukkig paar, maar ze zijn opnieuw verliefd geworden: 
op een huis, op een project en ook op een nieuw leven dat ze 
voor hun oude leven inruilden. In de metropoolregio Amsterdam, 
waar ze een succesvolle handel in antiek en met name antieke 
kroonluchters hebben opgebouwd, werd het stedelijke hen wat 
te veel en te benauwd. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar een 
boerderij of landgoed om hun leven en hun werk te verplaatsen. 
In Hummelo hebben ze het gevonden: „Toen we in januari 2016 
voor de eerste keer ‚De Goedenberg’ bezochten, zijn we in de 
schemering met de zaklamp door de ruimten gegaan en waren 
we meteen enthousiast“, herinnert Han van der Lans zich.

Oorspronkelijke structuur tot in detail blootgelegd en behouden
Het contact met het landgoed was dus liefde op het eerste 
gezicht. Maar het project moest voor Saskia en Han van der 
Lans daarmee pas beginnen. Want het was de bedoeling om 
de bestaande structuur, die tot in detail moest worden bloot-
gelegd, zoveel mogelijk in originele staat te behouden. Toen 
een groot gedeelte van de sloopwerkzaamheden was voltooid, 
ontmoetten ze in september 2016 schilder Erwin Jansen.  
Ook hij had meteen een zwak voor het landgoed en de nieuwe 
bewoners. „Wij hebben van het begin af aan een gemeenschap-
pelijk beeld ontdekt hoe het huis op een verantwoorde wijze 
moet worden gerestaureerd en qua kleur moet worden geac-
centueerd“, vertelt de schilder uit Hummelo. 

Samen hebben de drie een uitgekiend kleurconcept op basis 
van historische kleuren ontwikkeld. Elke ruimte moest anders 
zijn. Volledig individueel, met veel sfeer maar toch met systeem. 
De bijzondere sfeer van de ruimten merk je meteen – in de 
keuken, in de eetkamer of in de werkkamer. Het systeem achter 
de kleurstelling openbaart zich pas in tweede instantie. Naast 
de doorlopend mergelwitte deur- en raamkozijnen vormen 
twee uitgezochte tinten steeds een kleurtoon. Deze constellaties 
duiken als grondtinten op de wand- en plafondoppervlakken 
en in de balken of in de panelen en profielen van de deuren op. 
Gedeeltelijk zelfs in de meubels.

Een uitgekiend kleurconcept, vakkundig uitgevoerd
Erwin Jansen heeft de schilderswerkzaamheden meer dan 
twee jaar uiterst vakkundig uitgevoerd. Voor Saskia en Han  
van der Lans, die inmiddels helemaal zijn gesetteld op  
„De Goedenberg“, was de ontmoeting met Erwin Jansen een 
toevalstreffer. En omdat er steeds weer iets te doen is, komt 
de schilder hier heel graag terug: „Dit project is werkelijk uniek 
en zal waarschijnlijk het enige project van dit kaliber in mijn 
(schilders)leven zijn“, vertelt Jansen enthousiast.
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↑ Samen met Saskia en Han van 
der Lans heeft Erwin Jansen het 
kleurconcept ontwikkeld.
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DEUREN OP DE JUISTE WIJZE RENOVEREN
Deur open – lak erop – deur dicht. Dat klinkt alsof het zo is gepiept. Maar zo 
eenvoudig kan een veeleisende deurvoorbereiding niet worden uitgevoerd. 
Waarop u moet letten en met welke machines en handgrepen u de beste resul-
taten behaalt, hebben we voor u op een rijtje gezet. Stap voor stap.

Aanmaak van een individuele schuurzool met de 
zelfbouwset voor alle sponning- en profielvormen: 
https://youtu.be/vBIbFXZUnvM

Het schuren met de individuele schuurzool is  
efficiënt en verlicht het werk enorm, vooral bij  
een groot aantal identieke deuren.

Schuur moeilijk toegankelijke plaatsen in de  
profieluitsparingen en -overgangen eventueel  
met de extreem flexibele schuurspons na. 

Beoordeel de staat van de deur (uitgehangen, liggend): Controleer oude lagen en identificeer beschadigde 
plekken in het hout. 

Schuur profielen en panelen met de lineaire 
schuurmachine LS 130 op; de lineaire schuur-
beweging voorkomt uitslaan aan de zijkant.

Schuur het oppervlak met de excenterschuur-
machine ETS EC 125 of 150 op. 
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Breng bovenlaag met kwast (profielen) en rol  
(vlakken) aan; mogelijk zijn meerdere bewerkingen 
noodzakelijk.

Klaar! Maar pas als de lak grondig is gedroogd, is de schilder echt klaar. Dan kunnen de deurbeslagen 
worden gemonteerd en kan de deur weer worden ingehangen.

Vóór het lakken is het belangrijk om de gehele 
deur nogmaals met een microvezeldoek of stof-
binddoek af te wrijven voor een perfecte finish.

Tussenschuren met de ETS EC en schuurmateriaal 
met korrel P240 – P500; Verlaag het toerental om 
het doorschuren of verhitten van de voorgelakte 
oppervlakken te voorkomen.

Plamuur na de afname van de oude laag oneffen-
heden, kleine gaten en beschadigde plekken.

Schuur moeilijk toegankelijke plaatsen in de  
profieluitsparingen en -overgangen eventueel  
nogmaals met handschuurmateriaal na. 

Stof de opgeschuurde oppervlakken grondig af  
met de afstof- en stofbinddoek voor schilders, 
gebruik eventueel de stofzuiger, handzuigbuis  
en zuigkwast.

Plaats de deur rechtop en plaats bij voorkeur  
tussen de deur en de vloer en de muur hout-
blokken of afstandhouders.

Voorlakken op de oppervlakken met de rol, op 
de profielen met de kwast aanbrengen en goed 
laten drogen (drogingstijd van de fabrikant in 
acht nemen).
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N iet alles hoeft altijd weggegooid te worden. Dit inzicht 
hebben hele generaties schilders ons meegegeven voor 
wie de verspilling nog onvergeeflijk was. Ze hadden 

gelijk. Ook nu nog. Wie bijvoorbeeld een oude deur met fijn 
uitgewerkt lijstwerk bij het grofvuil ziet liggen, weet hoe dat 
voelt. En wie dan ook nog constateert dat deze deur eigenlijk 
maar een klein beetje vakkundige aandacht nodig heeft om 
weer in oude glorie te worden hersteld, neemt deze meteen 
mee naar de werkplaats.

Licht opschuren
Dat niet alles altijd weggegooid hoeft te worden, is beslist weer 
van toepassing als je je dan in de werkplaats op behoedzame 
wijze met de renovatie van de deur bezighoudt. Daarbij is de 
juiste machine behulpzaam. Met de Festool-excenterschuur-
machine ETS EC 150 kunnen de bestaande laklagen op even 
lichte als betrouwbare wijze worden opgeschuurd. Bij een 
geschikt toerental worden losse delen zonder te veel druk 
afgenomen en intacte vlakken opgeruwd. Natuurlijk mag de 

DEURTRIO

De excenterschuurmachine ETS EC 150 
en de lineaire schuurmachine LS 130 
DUPLEX zorgen voor een optimale basis 
voor het aanbrengen van opfris- of 
renovatieverf op deuren. Samen met de 
compacte stofzuiger CT MIDI vormen 
ze een zuiver trio. En er is zelfs ook nog 
een klein accessoire verkrijgbaar.
Tekst: Anja Soeder | Fotografie: Thomas Baumann
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↑ Deuren schuren met de  
ETS EC 150: optimale voortgang  
van het werk en automatische 
afzuigherkenning voor stofvrij  
werken.
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afzuiging bij de afname niet ontbreken – de compacte en krach-
tige CT MIDI zorgt ervoor dat het stof direct wordt afgezogen. 
Dat ontziet de luchtwegen en voorkomt dat het schuurmateri-
aal dichtloopt. Bovendien leidt stofvrij werken aantoonbaar tot 
een aanzienlijk beter schuurresultaat. 

Bij deuren met deurkozijnen of helemaal in panelen verdeelde 
deuren kom je gewoon niet om de lineaire schuurmachine  
LS 130 DUPLEX heen. In de sponningen en op de profielen zorgt 
deze ervoor dat tijdrovend handwerk verleden tijd is. De lineaire 
schuurbeweging van de LS 130 verloopt precies zoals het schu-
ren met de hand, maar dan veel efficiënter en met een perfect 
resultaat. En deze is zelfs geschikt voor de gecompliceerdste 
profielen. Hoe dit gaat? Hier spelen de door Festool aangebo-
den schuurzolen een rol die een groot spectrum van de meest 
gangbare profielen afdekken. En een klein accessoire onder-
streept bovendien de topklasse van de LS 130: Want met de 
slimme zelfbouwset kunnen individuele schuurzolen voor elk 
profiel worden gemaakt. 

Maximale verscheidenheid en zorgvuldigheid
Dat betekent maximale toepassingsmogelijkheden en zorgvul-
digheid in één. Dankzij het plug it-systeem vindt de kabelver-
wisseling van de ene naar de andere machine direct bij de 
machine plaats en niet bij het stopcontact. De afzuigslang wordt 
eenvoudig vervangen. Dat mogen misschien maar kleinigheden 
zijn, waar het toch vooral op het schuurresultaat aankomt. 
Maar het zijn juist deze kleine details die het deurtrio perfec-
tioneren. De schilders weten dat te waarderen. En de oude deur, 
die zojuist nog bij het grofvuil lag, in elk geval. Dat deze na een 
dergelijk gelukte oppervlakvoorbereiding naargelang de smaak 
weer snel zijdemat of glanzend zal stralen, is meer dan waar-
schijnlijk. 

PROFESSIONELE TIP:
Bij het opschuren van houten deuren die met op 
water gebaseerde lakken zijn geplastificeerd, raden 
wij een schuurmateriaal aan met een korrel vanaf 
P150 / P180, bij alkydharslakken vanaf P150.

HET TRIO VOOR PERFECT SCHUREN 

Met de ETS EC 150 en LS 130 DUPLEX bent u bij de renovatie  
van deuren perfect uitgerust. De CT MIDI is de ideale en compacte 
stofzuigpartner voor de twee schuurmachines. 

EXCENTERSCHUURMACHINE ETS EC 150
 › Voor zorgvuldig opschuren van de oppervlakken vóór  
de verfbeurt geschikt

 › Ideaal voor grotere of gladde vlakken zoals op deurlijsten  
of glad deurblad

 › Onderhoudsvrij dankzij koolborstelloze EC-TEC-motor

LINEAIRE SCHUURMACHINE LS 130 DUPLEX
 › Maximale toepassingsmogelijkheden bij het schuren van  
sponningen of profielen

 › Profielzolen voor de meest gangbare profielen leverbaar (11 stuks) 
 › Zelfbouwset voor het maken van individuele schuurzolen

COMPACTE STOFZUIGER CT MIDI
 › Stofvrij werken in de werkplaats of ter plaatse
 › Sneller en gezonder naar het gewenste schuurresultaat 
 › De geïntegreerde Bluetooth® technologie start de compacte  
stofzuiger via Bluetooth® accu’s of afstandsbediening automatisch 

MEER WETEN

Deuren stap voor stap opknappen
Hoe u met het deurtrio het gewenste doel bereikt, komt u stap  
voor stap te weten op de vorige pagina’s.
» Artikel op pagina 42

Alles over hybridelakken
Voor een verfbeurt van houten binnenshuis zijn hybridelakken  
bijzonder geschikt. Waarop het bij de verwerking aankomt,  
ervaart u  in deze uitgave.
» Artikel op pagina 30
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ACHTERTUINDEUR

De vleugels van deze hofatelierdeur uit een  
betoverende achtertuin in Prenzlauer Berg  
zijn vermoedelijk afkomstig uit de jaren‚  
20 van de vorige eeuw, de graffiti uit de jaren‚  
90 van de vorige eeuw.

MODERNE GEOMETRIE

Te renoveren huisdeur die vermoedelijk uit de  
in het begin van de 20e eeuw gestichte tuinstad 
Frohnau in het Berlijnse district Reinickendorf 
afkomstig is.

WINKELTOEGANGSDEUR

Hoe schuurt en schildert u de slanke lamellen van 
deze zeldzame winkeltoegangsdeur van eikenhout? 
Heel eenvoudig en geniaal: door de inwendige  
glazen vleugels te openen!

DDR-NOSTALGIE

Originele winkeltoegangsdeur uit de voormalige 
Intershop in de Oost-Berlijnse Friedrichstraße – 
met de reguliere openingstijden en een heerlijke 
aardbei erop.

GROOT FORMAAT UIT 1900

Er is in elk opzicht ruimte nodig om deze 
imposante, vier meter hoge deur te bewerken. 
Oorspronkelijk komt deze uit het Haus „Unter  
den Linden“ van de stadsbibliotheek Berlijn.

BAROKKE DEUR MET TWEE VLEUGELS

2-vleugelige huisvoordeur met golvend bovenlicht 
maar zonder glas, ongeveer 100 kilo aan barok 
grenenhout waarop de tand des tijds behoorlijk veel 
invloed heeft gehad.

HET VERLEDEN ONTDEKKEN
Deuren vertellen verhalen. En wie dat niet gelooft, kan zich daarvan bij Olaf Elias 
laten overtuigen. De deuren, die hij in zijn bedrijf Historische Bauelemente  
verzamelt en doorverkoopt, vertellen over het leven in de bibliotheek, van ooit 
moderne tijden of over de consumptie in de DDR.

HISTORISCHE BAUELEMENTE, MARWITZ, DUITSLAND | Eigenaar: Olaf Elias | www.historische-bauelemente.com
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IN GOEDE 
HANDEN

De Festool Systainer is in 1993 als geniale kist op de markt  
gekomen en sindsdien voortdurend doorontwikkeld. Vakschilder 
Herbert Stitz was er als klant van het begin af aan direct bij 
betrokken. In het gesprek met Thomas Schuder en Oliver Seeger 
vertellen de drie waarom de ontwikkeling voor de klant en 
met de klant bij Festool nog steeds een centrale rol speelt.

Interview
Ralf Christofori

Fotografie
Thomas Baumann & Torben Jäger
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FM: De heer Stitz, ik zou nu eigenlijk moeten zeggen:  
welkom bij Festool! Maar het is voor u vast niets  
bijzonders meer, of wel?

H S: Ik werk al zeer lang met Festool samen, maar het was 
nog nooit saai. Want het is voor mij een prachtige gelegenheid 
om mijn ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de schilder 
bij de ontwikkeling van machines te kunnen bijdragen. Ik denk 
dat beide partijen daarvan profiteren.

FM: Ziet u dat ook zo, heer Schuder?

T S: Absoluut. In de productontwikkeling kunnen we bijna 
alles testen en simuleren. Maar de uitwisseling met de gebruikers 
is gewoon onmisbaar. We streven er als gereedschapsfabrikant 
naar om de klanten zo goed mogelijk bij hun werk te onder-
steunen. En uiteindelijk beoordelen zij of we dit waarmaken. 
Daarom betrekken wij ze ook heel doelgericht bij de ontwikke-
ling en verbetering van producten. 

FM: Was de ontwikkeling van de Systainer meer dan  
25 jaar geleden zo’n geval waarbij u, heer Stitz, als 
klant direct was betrokken?

H S: Dat klopt. Destijds waren er nog de kisten met het 
blauwe Festo-logo. Die waren echt zwaar en hadden geen 
geordende inrichting om de machines schoon en veilig op te 
bergen. De jongens van Festool hebben begin van de jaren‚ 90 
van de vorige eeuw gewerkt aan een nieuwe oplossing en heb-
ben ons gevraagd wat wij dan graag wilden hebben. Wij hebben 
een groot aantal ideeën ingebracht waaruit uiteindelijk de eerste 
Systainer is voortgekomen. 

T S: Eigenlijk is de Systainer nog met de achterliggende 
gedachte van een nieuwe verpakkingsverordening en de 
invoering van het duale systeem ontwikkeld. Dat wil zeggen 
dat we waren gevraagd om een verpakking te maken van een 
materiaal dat een gescheiden afval  mogelijk maakt. Dat was 
niet genoeg voor ons. Wij wilden meer. Namelijk geen een-
voudige verpakking van stabiele kunststof met een optimale 
ruimte en een optimaal gewicht – en met een ongelooflijk 
veelzijdig en koppelbaar systeem.

FM: De firma TANOS heeft als dochteronderneming van 
TTS Tooltechnic Systems de Systainer geproduceerd, 
en niet alleen voor Festool maar later ook voor andere 
fabrikanten. Waarom?

T S: Dat was volgens mij een wijze beslissing – vooral in 
het belang van de klanten. Want het zou toch arrogant zijn om 
te denken dat onze klanten uitsluitend met Festool-machines 
werken. Nee, het ging ons er ook hier om de klanten de beste 
systeemoplossing aan te bieden.

→ Drie generaties: boven de heren 
Seeger, Stitz en Schuder; onder de 
Systainers van de eerste, tweede en 
derde generatie.

↓ Thomas Schuder is al 35 jaar 
in het bedrijf werkzaam en is tegen-
woordig hoofd Applicatietechniek  
bij Festool.

„In de productontwikkeling 
kunnen we bijna alles 
testen en simuleren. 
Maar de uitwisseling met 
de gebruikers is gewoon 
onmisbaar.“
Thomas Schuder
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FM: ... en met een overtuigend resultaat? 

H S: Jazeker! De Systainer was destijds het enige systeem 
in zijn soort. En deze heeft niet alleen mij maar heel veel klanten 
overtuigd. Als geheel. En in de details. Deze was zeer stabiel, 
was verkrijgbaar met een basismaat in vier hoogten en in de 
eerste plaats kon je via de „knipsloten“ meerdere Systainers 
koppelen en deze dus in de werkplaats of op de bouwplaats 
snel transporteren. Wat ik zeer waardeer aan de koffers? –  
Dat ze ook naast de gereedschapsopslag naar wens zijn in te 
richten. Ik heb nog steeds een Systainer die alles bevat wat ik 
nodig heb. 

FM: Waar de klant van houdt, is dus bij wijze van spreken 
de eenvoud in de verscheidenheid? 

O S: Als je de Systainer bekijkt, kun je dat zeker zo zeggen. 
En onder deze voorwaarde hebben we het systeem samen met 
de klanten voortdurend verbeterd. Dat was in elk geval ook bij 
de ontwikkeling van de tweede generatie het geval. Ook toen 
hadden we intensieve workshops met geselecteerde testklanten 
om na 15 jaar het succesverhaal van de Systainer voort te 
zetten. 

H S: De tweede generatie, die vanaf 2008 is ontwikkeld, 
was opnieuw een grote sprong voorwaarts die je op het eerste 
gezicht helemaal niet zo waarneemt. Voor ons was de koppeling 
en de sluiting van de Systainers een breekpunt: Ze waren uiterst 
praktisch maar je had vroeger steeds beide handen nodig.  
Als je vier Systainers opstapelde en koppelde, moest je alle 
„knipsloten“ afzonderlijk openen – en die gingen dan bij zware 
belasting soms kapot. Met het nieuw ontwikkelde T-LOC- 
Systeem kon je plotseling alles met één hand doen: openen, 
sluiten en koppelen! Dat was en is nog steeds echt een enorme 
verlichting.

FM: Daarna is de Systainer in het belang van de klanten 
voortdurend doorontwikkeld.

O S: Dat klopt. De systeemgedachte die zich bij ons com-
pleet doorzet, heeft op een gegeven moment ook onze stof-
zuigers bereikt. Door de desbetreffende nieuwere uitvoering 
konden de Systainers direct worden vastgekoppeld. En voor 
wie zonder stofzuiger zijn Systainertoren wilde transporteren, 
was er al snel de Systainer-trolley SYS-Cart van Festool. Op 
speciaal verzoek van de klanten hebben we bijvoorbeeld ook 
nog de open gereedschapskist SYS-ToolBox ontwikkeld die 
ondanks een vaste handgreep ook stapelbaar is. 

T S: Door deze en een groot aantal andere ontwikkelingen 
hebben onze klanten tegenwoordig voor het transport en in 
de toepassing een breede keuze in een compleet mobiliteits-
systeem waarbij alles bij elkaar past: Van de organisatie van 
verschillende machines, materialen en verbruiksmateriaal 
via verschillende transporthulpen tot bijvoorbeeld de stroom-
verdeling, mobiele werktafels met bijbehorende span- en 
bevestigingsmiddelen en nog veel meer mogelijkheden.

← Herbert Stitz was als klant  
al vanaf het eerste uur bij de  
ontwikkeling van de eerste  
Systainer betrokken.

↓ Of een nieuw systeem van 
Festool echt geschikt is voor  
dagelijks gebruik, weet niemand 
beter dan de vakschilder.

 „Er wordt mobiliteit 
verwacht en we moeten 
onze gereedschappen 
daarnaartoe brengen 
waar ze nodig zijn. De 
nieuwe Festool Systainer³ 
is zeker een verrijking
Herbert Stitz
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FM: Inmiddels staat de derde generatie van de Systainer 
voor de deur. Wat kan er überhaupt nog aan het  
systeem worden verbeterd?

O S: De Systainer staat van oudsher voor maximale flexibi-
liteit en variabiliteit in de werkplaats en op de bouwplaats. Voor 
ons was de centrale vraag hoe we de vakman integraal bij zijn 
mobiliteit, dus bijvoorbeeld op weg van de werkplaats naar de 
bouwplaats en weer terug, kunnen ondersteunen. Daarvoor 
hebben wij van Festool en TANOS nauw met de partnerfirma 
Bott samengewerkt. Samen hebben we voor en met de klant 
de Systainer en een businrichting van de grond af aan opnieuw 
ontwikkeld zodat alles ideaal bij elkaar past. Naast een opname 
voor het rekkensysteem zijn bij de nieuwe Systainer³ bijvoor-
beeld de lage hoogten van een handgreep aan de smalle kant 
voorzien die het opbergen in de businrichting en ook het dragen 
vergemakkelijkt. Bovendien zijn er nog een heleboel andere 
nieuwe functies en verbeteringen.

FM: We kunnen dus benieuwd zijn? 

H S: In elk geval. Ik hecht zeer veel waarde aan ordelijke 
omstandigheden in de bus. Misschien ben ik hierin wat ouder-
wets maar het veilig vastzetten van de lading is niet een of 
ander modeverschijnsel, maar een verplichting. Vooral omdat 
ik constateer dat wij schilders – en dat geldt ook voor andere 
vakgebieden – steeds meer direct op de bouwplaatsen werk-
zaam zijn. Er wordt mobiliteit verwacht en we moeten onze 
gereedschappen daarnaartoe brengen waar ze nodig zijn. De 
nieuwe Festool Systainer3 is zeker een verrijking.

Wat we verder nog met en voor onze klanten doen, vindt u op: 
» www.festool.nl

HERBERT STITZ
In 1988 heeft Herbert Stitz het schildersbedrijf overgenomen dat  
zijn vader in 1948 in Stuttgart-Heumaden heeft opgericht. Inmiddels 
heeft Herbert Stitz als manager de firma Stitz Maler + Raumausstatter 
aan zijn kinderen Sandra en Tobias Stitz overgedragen.

THOMAS SCHUDER 
Thomas Schuder is hoofdtechniek bij Festool. Ook moeilijke of onge-
bruikelijke toepassingen probeert hij individueel door een machine 
met bijbehorende systeemaccessoires op te lossen. Met het doel  
de producten nog beter te maken. Hij is al 35 jaar in het bedrijf 
werkzaam. Hij heeft een zwak voor geavanceerde gereedschap en 
steeds een luisterend oor voor de klant.

OLIVER SEEGER 
Oliver Seeger werkt sinds 2016 bij Festool en is in totaal al 12 jaar 
werkzaam op het gebied van systeemproducten met de nadruk op 
productmanagement.

← Herbert Stitz laat zich door  
Oliver Seeger van de voordelen  
van de nieuwe Systainer3 op de 
hoogte brengen.

↓ Look inside: zo ziet de in het 
kader van de nieuwe Systainer3  
ontwikkelde businrichting eruit.

Samen met TANOS en 
de partnerfirma bott 
hebben we voor en met 
de klant de Systainer en 
een businrichting van 
de grond af aan opnieuw 
ontwikkeld.“
Oliver Seeger
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„Architecten, beeldhouwers, schilders, we moeten allemaal terug naar het 
handwerk!“ Daarvoor pleitte niemand minder dan Walter Gropius in het 
Bauhaus-manifest. Dat is precies honderd jaar geleden. In het handwerk zag 
hij de „oerbron van de creatieve vormgeving“. Wat de architect en oprichter van 
het Bauhaus met een heel team creatieve koppen in Weimar begon, zetten zij in 
Dessau voort. Daar heeft Gropius het Bauhausgebouw gebouwd, waar een bij-
zondere geest rondwaarde en een gedaante aannam die later een bouwstijl werd 
en nog steeds zijn invloed doet gelden.

100 JAAR BAUHAUS | www.bauhaus100.de
Bauhausgebouw Dessau, Walter Gropius (1925–26) | Foto linkerkant: Stichting Bauhaus Dessau / Fotografie: Tadashi Okochi, 2010/© (Tadashi Okochi) 
Pen Magazine, 2010 | Foto rechterkant: Fotografie: halbfett, 2008 / photocase.de / Stichting Bauhaus Dessau / © (Walter Gropius) VG Bild-Kunst, Bonn 2019.
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TERUG NAAR HET HANDWERK
Duitsland en de hele wereld vieren 100 jaar 
 Bauhaus. Wat in 1919 in Weimar als kunstschool 
begon, was steeds meer dan dat.
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HANDIGE ACCESSOIRES
De machines van Festool zijn legendarisch, de handige accessoires een zegen. 

Ze dragen er in belangrijke mate toe bij dat het werk eenvoudiger wordt en 
betere resultaten worden behaald.

» Meer handige accessoires van Festool vindt u op: www.festool.nl/accessoires

AFSTANDSBEDIENING CT-F I/M-SET

Als je jouw machines op afstand kunt bedienen, is dat hartstikke fijn. Zo kunnen onze stofzuigers CLEANTEC met Bluetooth® 
module met de afstandsbediening op de afzuigslang worden in- en uitgeschakeld. Dan hoeft u in veel gevallen niet meer  
naar de stofzuiger te lopen. In de nieuwe CT MINI en MIDI vanaf bouwjaar 2019 is de Bluetooth® module al geïntegreerd. Bij  
de stofzuigers CT 26, 36 en 48 kan de ontvangstmodule eenvoudig achteraf worden uitgebreid. Wie kiest voor de set met afstands-
bediening, heeft alles wat hij nodig heeft. En wie zweert bij de Festool Bluetooth® accu’s, kan natuurlijk ook daarmee de  
ontvangstmodule op de stofzuiger aansturen.
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Voor meer bewegingsvrijheid  
en een sterke afname.

De accu-deltaschuurmachine DTSC 400: Met een zeer compacte,  
ergonomische constructie en een gewicht van slechts 1,4 kg is de  
accu-deltaschuurmachine DTSC 400 de oplossing voor moeiteloos  
schuren onder alle omstandigheden. 

Meer informatie op www.festool.nl/ready
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Gereedschap voor het beste resultaat


