HET BEDRIJF

UNIPRO WERD
UZIN UTZ NEDERLAND

Zeg maar

‘U’

tegen Uzin

De enige zichtbare transitie die de leverancier
van Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo en Codex
heeft ondergaan zijn de letters op de gevel.
Rond de jaarwisseling werd de bekende naam
Unipro vervangen door Uzin Utz Nederland. En
daarmee wil de nieuwe generatie Utz de familienaam wereldwijd uitdragen.
RUUD DILLING

Uzin Utz Nederland maakt deel
uit van de Uzin Utz Group uit
Duitsland. Bijna 60 jaar geleden
begon het bedrijf met de productie van lijmen en groeide snel uit
tot een internationale organisatie.
Het voormalige Unipro en nu dus
Uzin Utz Nederland levert met
meer dan 100 medewerkers alles
voor het leggen, onderhouden en
renoveren van alle soorten
vloeren. Innovatieve productiemethoden en vakkundig technisch advies zijn de basis voor
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kwalitatief hoogwaardige
vloeren.
“We zijn weliswaar onderdeel van
een internationaal opererende,
beursgenoteerde organisatie,
maar we zijn en blijven trots op
onze Twentse roots”, zegt Percy
Kiemeney, verkoopleider van het
merk codex.
Eigen koers
“Een familiebedrijf waar
‘Grundlichkeit’ en een warme,
persoonlijke bedrijfscultuur centraal staan,” aldus marketingmedewerker Emma Stubbe. En dat
blijken geen loze woorden. Er is
veel contact tussen de collega’s
uit andere landen. “We gaan
geregeld bij elkaar op bezoek
en wisselen ervaringen en marketingstrategieën uit.”, zegt
Stubbe. “Op dit moment loopt
er een dame uit Zwitserland een
week bij ons mee en zelf ben ik
pas geleden nog twee weken in
het Duitse Ulm geweest.”
Binnen de internationale organisatie is er nog voldoende ruimte
voor eigen ontwikkeling en
(marketing)koers per land. “Voor
ons is duurzaamheid bijvoorbeeld
heel belangrijk. Dat zie je onder
meer terug in ons assortiment en
verpakkingen. Daarnaast hebben
we bij de bouw van ons bedrijfspand in Haaksbergen onze visie
op duurzaamheid vertaald naar
een praktische manier van
bouwen en produceren.”
Hierdoor wordt het merendeel
van de producten geproduceerd
in, volgens Stubbe, de ‘groenste’
fabriek van Nederland. Het
markante gebouw kon zelfs
rekenen op Koninklijke aandacht
en werd in mei 2014 feestelijk
geopend door Koningin Maxima.
Nieuwe naam
Unipro was een begrip. Was het
dan wel verstandig om, ingegeven door hogerhand, afscheid te
nemen van de vertrouwde naam

welke garant stond voor kwaliteit
en service?
Kiemeney merkt op dat de
naamswijziging voor vaste klanten
niet zoveel uitmaakt. “Het
sentiment rond de naamswijziging leeft denk ik vooral intern,
bij het personeel dat hier al jaren
werkt. Mijn klanten zijn er niet of
nauwelijks mee bezig. Zolang ze
maar dezelfde producten krijgen
en door dezelfde verkoper
worden geholpen is het goed.
Soms vragen ze lachend of we
ondanks de naamsverandering
wel doorgaan met de Twentse
krentenwegge tijdens de kerst,
haha. Dat zijn we wel van plan,
stel ik ze dan meteen gerust.”
Volle dochter
Philipp en Julian Utz zijn lid van
de raad van bestuur en achterkleinzonen van de oprichter van
het bedrijf met wereldwijd zo’n
1.000 medewerkers. De naamsverandering paste binnen de
nieuwe bedrijfsfilosofie. De
afgelopen jaren werd het marktaandeel nationaal en internationaal flink uitgebreid en de nieuwe
naam maakt duidelijk dat Uzin Utz
Nederland een volle dochteron-

derneming is van de Uzin Utz
Group.
Epoxyvoeg
De markt beweegt en de techneuten in Haaksbergen bewegen
mee. Vorig jaar introduceerde
codex nog een epoxyvoeg voor
het leggen en voegen van
keramische en natuursteenvloeren. Een 3-C-epoxyhars voeg- en
lijmmortel verkrijgbaar in verschillende kleuren. Dankzij het fijne,
gesloten en waterafstotende
materiaal zijn voegen hygiënischer en makkelijker te onderhouden. Het is geschikt op wand- en
vloeroppervlakken in privé en
industriële omgevingen zoals
badkamers, douches, wellnessruimten, zwembaden en grootkeukens.
De nieuwe voeg kwam zo’n jaar
geleden op de markt en de
resultaten zijn veelbelovend.
Alhoewel er ook veel scepsis was
bij vooral tegelzetters. “Tot voor
kort was een epoxyvoeg een dure
oplossing en vergde de verwerking veel tijd. Er moest vaak zelfs
een gespecialiseerd bedrijf aan te
pas komen om de voeg aan te
brengen. ■
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