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“Onze core business :
de ontwikkeling en reproductie
van kleuren in natlak.”

Vincent Duthoo is een telg van een geslacht dat
nauw verweven is met de wereld van verf en decoratie. Zijn overgrootvader richtte in 1904 de familiale verf- en decoratiegroothandel Duthoo-Costeur op.
In 2005 start Vincent met het schrijven van zijn
eigen ondernemersverhaal. Hij focust met het nieuwe
zusterbedrijf Duthoo op het reproduceren en verdelen
van industriële lakken. Het groeiend verhaal zet zich
verder dankzij de solide reputatie die het bedrijf intussen
heeft opgebouwd zowel in België als in het buitenland.
“Wij zijn trendsetter
en innovatief in wat we doen.”

Duthoo is op vandaag trendsetter in het
leveren
van
spuitbare
natlakoplossingen
en
beschikt
daarnaast
over
een
uitgebreid
gamma aan retoucheer- en onderhoudsproducten voor
aluminium & pvc. Hiermee speelt het bedrijf maximaal
in op de toenemende vraag naar kleurpersonalisaties.

“Daarnaast zijn wij uniek in het
ondersteunen van onze klanten
bij de optimalisatie van hun
lakproces.”

2

3

ABOUT US
A COLOURFUL
TEAM

Onze mensen maken het verschil !

QUALITY
SOLUTIONS

onze oplossingen staan garant voor
een hoge duurzaamheid en dito
kwaliteit.
zowel watergedragen als
solventhoudende oplossingen

reproductie van alle RAL, NCS,
poederlakkleuren,...

COLOR EXPERT

CSTB label voor onze eigen
watergedragen architecturale lak

trendsetter in kleur en afwerking
unieke kleurenbibliotheek van
duizenden kleuren

lakken voor diverse
ondergronden : hout, PVC,
aluminium, staal, enz.
uniek Care & Repair gamma
uitgebreid aanbod aan
Non-Paint artikelen

jarenlange technische expertise

KNOW-HOW

professionele ondersteuning
on-site
optimalisatie advies aan de hand
van onze Optimaudit

opleiding van klanten

ONE-STOP-SHOP

in-house of on-site
bijblijven met nieuwste trends

MASTERCLASSES

WOOD INDOOR COATINGS
Ons
aanbod
omvat
zowel
kleurlakken,
beitsen,
vernissen als oliën voor binnentoepassingen. Naast het topgamma van
Zweihorn,
bieden
wij
eveneens
een
eigen
kwalitatief
Duthoo
gamma aan. Van supermat tot hoogglanzend, van naturel tot kleurrijk, …

PARQUET

DOORS

KITCHEN

© Dovy Keukens

DUTHOO
WOODOIL
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ZWEIHORN

INTERIOR

© Fraeye

BATHROOM

© Detremmerie

DUTHOO
WOODCOAT

STAIRS

© Trappen Demunster

WOOD OUTDOOR COATINGS
De watergedragen verfsystemen van Sikkens bieden een unieke long life garantie
voor houten buitenafwerkingen. Daarnaast worden onze eigen Duthoo woodoil
producten ingezet voor het verduurzamen en kleuren van terrassen en gevelbekledingen, uitgevoerd zowel in hardhout als in zachte houtsoorten.

SIKKENS
JOINERY

TERRACE

© Woodstoxx

DOORS

GATES

© Pouleyn

© Pouleyn

WINDOWS
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WOODEN
OUTBUILDINGS

© Pouleyn

© Unicus

DUTHOO
WOODOIL

FACADE
CLADDING
© Uitvoerder: Carpentier - Architect: Goedefroo

ARCHITECTURAL COATINGS
Duthoo
ontwikkelde
een
eigen
vooruitstrevend
watergedragen
laksysteem, dat een bijzonder goede dekkracht combineert met tal van
andere voordelen. Daarnaast verdelen wij het Percotop gamma van
Axalta, dat garant staat voor een hoogwaardige solventgedragen
coating van architecturale toepassingen in PVC, aluminium, staal, enz.

PERCOTOP
AXALTA

DOORS

© Geco

LIGHTING

WINDOWS

© Geco

GATES
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SUN PROTECTION

© Brustor

DUTHOO
HYDROCOAT

SPECIALS

REPAIR

CARE & REPAIR
Wij zijn uniek in het feit dat wij naast alle RAL en NCS kleuren ook alle
toonaangevende poederlakkleuren aanbieden onder de vorm van diverse
herstellingsproducten. Het repair gamma wordt aangevuld met een breed
pallet
aan
onderhoudsproducten,
waardoor
schrijnwerk
in
PVC
en
aluminium kan worden hersteld en onderhouden. Onze flexibiliteit maakt het
mogelijk om op vraag van de klant care & repair producten onder private label aan te bieden.

REPAIR

POWDERCOAT
PEN

REPAIR

TOUCH-UP
SPRAY

TOUCH-UP
PEN

CARE

CARE&REPAIR

CLEANING

REPAIR

TOUCH-UP
BOTTLE
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Steeds meer klanten doen
beroep op ons voor het leveren
van care & repair concepten
onder hun eigen merknaam.

PRIVATE
LABEL

NON-PAINT ACCESSORIES
SPRAY
EQUIPMENT

Als one-stop-shop kunt u bij ons ook terecht voor een
breed gamma aan toebehoren en randapparatuur.

SPRAY
ACCESSORIES

PERSONAL
PROTECTION

SANDING
EQUIPMENT &
CONSUMABLES
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WAGNER

DEVILBISS

SPRAY
EQUIPMENT

SPRAY
ACCESSORIES

OURVALUES
Het succes van Duthoo is gebaseerd op de dagelijkse
inzet van een toegewijd team. Een optimale samenwerking binnen het team is dan ook cruciaal. Bij ons is deze
samenwerking geschoeid op 3 kernwaarden die wij als organisatie belangrijk vinden : integriteit, flexibiliteit en enthousiasme.
Deze waarden proberen wij ook naar onze klanten uit te dragen.

DUTHOOONLINE
INTEGRITY

Integrity is the essence of
everything successful.

Wij evolueren mee met de tijd en zoeken steeds naar
oplossingen die de klantenservice ten goede komen.

- R. Buckminster Fuller -

Met onze nieuwe website en webshop zetten
wij ook sterk in op onze online aanwezigheid.
Via onze overzichtelijke webshop kan u heel
gemakkelijk
24/7
online
bestellen.

It is not the strongest that
survives nor the most
intelligent.
It is the one that is most
adaptable to change.

FLEXIBILITY

- Ralph Waldo Emerson -

ENTHUSIASM

Nothing great can be
achieved without enthusiam.
- Charles Darwin -

FOLLOW US

DUTHOONOTES
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DUTHOONOTES
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T +32 (0)56 360 774 - F +32 (0)56 360 776
info@duthoo.eu - www.duthoo.eu

