
PANDSER FASTFLASH

FastFlash® is een composiet gemaakt van 

een stretchbare  aluminium bewapening 

die is ingesloten in een  milieuvriendelijk 

rubberpolymeer. Dit is de tweede genera-

tie loodvervanger. FastFlash is zelfklevend 

aan de achterzijde, waarbij de kleeflaag is 

afgeschermd met een schutfolie die voor-

afgaand aan de verwerking verwijderd 

dient te worden. 

ONDERSCHAT

Eugène van de Broek komt uit de 

handel en weet dat de waarde van 

commodityproducten als een emmer 

altijd onderschat worden. Emmers 

hebben, zo stelt hij, een enorm hoge 

omloopsnelheid en een zeer interessante 

marge. Dat maakt dat het de moeite loont 

ze een prominente plek in de showroom 

te geven. Praktijkproeven van Berdal 

hebben aangetoond dat daarmee een 

verdubbeling van de omzet gerealiseerd 

kan worden. Dat scheelt emmers omzet.

27De kracht van... Berdal

Berdal zoekt de vertikale samenwerking 

Samen gaan voor betere 
business

Wie Berdal kent van emmers en kuipen, heeft het juist. Iedere seconde komt hier 

een emmer of kuip uit de warme stampende machines. Ze rijgen zich aaneen 

tot aan eindeloze rij. De emmers vinden al 45 jaar hun weg naar gebruikers met 

oog voor kwaliteit over heel de wereld. Maar Berdal is veel meer. Eugène van de 

Broek, commercieel directeur van Berdal rubber en plastics: “Onder de paraplu 

van Berdal hebben een aantal sterke merken, zoals FolieFol folies, Pandser 

EPDM-producten voor gevel, dak en goot en de befaamde Gripline emmers. We 

hebben de productrange van deze producten steeds verder verbreed, zodat 

we op al deze vlakken de volledige vraag van de klant in kunnen vullen met 

kwaliteitsproducten.”

Kwaliteit

Berdal wil niet de goedkoopste zijn in de 

markten waarin het actief is. Wél de beste. 

Foutloos produceren en voortdurend de 

kwaliteit van het product testen, is hier het 

credo. Waar Berdal de producten niet zelf 

produceert, maar onder licentie in lage lo-

nen landen laten produceren met eigen ma-

trijzen en grondstoffen, legt het haar hoog 

kwaliteitstandaard dwingend op. Het heeft 

duidelijk een naam hoog te houden. CEO 

Bas van Kamperdijk: “We produceren hier 

ook huismerken voor de professionele en 

DIY-markt in de kleuren die de klant wenst 

en met een opdruk op maat. Maar ook 

die huismerkemmers zijn geen mindere 

kwaliteit, want dat kennen we hier niet. Hier 

komt alleen het beste van de band.”

Pandser

“Dat geldt ook voor de hele productrange 

van Pandser die we anderhalf jaar geleden 

geïntroduceerd hebben”, vertelt Eugène 

van de Broek. “Dat is een professioneel 

pakket van loodvervangers dat geheel vol-

gens onze nieuwe filosofie is vormgege-

ven. Dat betekent dat het pakket compleet 

is. We leveren dus niet alleen de Pandser 

FastFlash en EPDM-loodvervangers maar 

bijvoorbeeld ook een spraybond spuitpis-

tool, een ‘lood’klopper, dakdoorvoeren, 

prefabhoeken, slangen en FastFlash-sealer 

in koker of blik. Allemaal Pandser-produc-

ten van hoge kwaliteit, waarmee we de 

totale vraag van de dakdekker, aannemer 

en ZZP-er in kunnen vullen. De vraag naar 

FastFlash groeit enorm, omdat er heel 

snel mee gewerkt kan worden. Efficiency 

is tegenwoordig een van de belangrijkste 

onderwerpen in de bouwkolom.  Pandser 

Fast Flash hierop in met  haar grote ge-

bruiksgemak Een schoorsteen vervangen 

kost met traditionele producten al gauw 

3 uur. Wij laten in productdemo’s zien dat 

het met Pandser in driekwartier kan, door-

dat FastFlash gemakkelijk te verwerken is 

en ook zelfklevend is. Daardoor waait het 

ook nooit op.”

Focus

Waar de focus van het bedrijf in Almelo tot 

voor kort louter lag op perfecte produc-

tie, heeft het nu haar blik nadrukkelijk 

ook naar buiten gericht. Van Kamperdijk: 

“We zoeken de samenwerking met de 

vakhandel. Dat betekent dat we die actief 

benaderen en daar trainingen en demo’s 

geven. We zoeken de verticale samenwer-

king en hebben daarom met Zevij-Necomij 

en pilot opgestart waarbij we over en weer 

data en ervaring gaan uitwisselen. We 

kijken hoe we vanuit wederzijds belang 

‘business intelligence’ uit kunnen wisse-

len. Voorraadniveaus bijvoorbeeld maar 

ook conditiestructuren.” Eugène van de 

Broek: “Het past bij een nieuw Berdal. We 

zullen niet alleen onze huisstijl en website 

volledig vernieuwen, maar ook ons elan. 

Voor Zevij-Necomij-leden onderstrepen 

we dat met grote acties. In mei hadden we 

een succesvolle actie met bouwfolies. In 

juni, juli en augustus ligt de focus op de 

introductie van het volledige pakket van 

Pandser. Aansluitend volgt een displayactie 

met kniebeschermers. We zijn lang genoeg 

bescheiden geweest. Vanaf nu willen we de 

markt pro-actief benaderen. Daarover heb-

ben we ook eigen mensen op de weg, die 

de verkoop zullen ondersteunen.”

Eugène van de Broek (l) en Bas 

van Kamperdijk. Klaar voor een 

nieuwe fase in het bestaan van 

Berdal. 


