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LEDEN IN DE KIJKER

Familiebedrijven vormen de ruggengraat 

van onze huidige economie en onze sa-

menleving. Meer dan 90 procent van de 

Duitse bedrijven is in familiehanden, maar 

zelfs in Duitsland kunnen maar weinig be-

drijven terugblikken op zo’n lange traditie 

-

-

gen en daar nog altijd gevestigd is.  Met 24 

dochterondernemingen en een breed net-

werk van internationale samenwerkings-

partners, brengt zij ervaring en specialisme 

in bij elk project.

DROMEN VEREDELEN

-

pervlaktebehandeling om objecten van 

staal en aluminium te conserveren en de-

coreren voor de toekomst. 

-

novatieve processen en (nieuwe) coating-

technieken: naast het thermisch en hoge 

temperatuur verzinken, bieden wij ook 

poedercoaten en natlakken evenals du-

plex, het anodiseren van aluminium, pas-

van de totale omzet bestaat uit thermisch 

verzinken.

Ieder project, groot of klein, krijgt altijd 

de beste bescherming en precies die uit-

straling die nodig is. Van advies tot pro-

one-stop-shop die dromen duurzaam en 

in kleur veredelt en alleen werkt met de 

beste specialisten in oppervlaktebehande-

ling en conservering.

DUURZAAMHEID

Thermisch verzinken is een duurzame en 

effectieve manier om staalconstructies 

die blootstaan aan atmosferische invloe-

den tegen corrosie te beschermen. In veel 

gevallen komt de beschermingsduur zelfs 

overeen met de gebruiksduur. 

Deklagen van zink hebben nauwelijks of 

kostbaar is om staalconstructies tijdens 

hun gebruiksduur te onderhouden en te-

gen corrosie te beschermen, is thermisch 

verzinken verreweg de voordeligste cor-

rosiebescherming voor staalconstructies 

en andere producten van staal. Oftewel de 

Renaissance (de wedergeboorte) van het 

thermisch verzinken, de bouwsteen van de 

circulaire economie. Dat verlaagt niet al-

leen het werk voor onderhoud, reparatie 

of vervanging, maar verlaagt ook de kosten 

en vermindert het verbruik van hulpbron-

nen.
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-

problematiek. Er is een enorme beweging 

2
-problematiek centraal staat en de 

carbon footprint afkomstig van thermisch 

verzinken radicaal gereduceerd dient te 

worden. In verlenging van de circulaire 

economie zal er naar verwachting meer 

2
-

neutraal te produceren waarbij er nieuwe 

(modulaire) producten aangeboden wor-

den zodat de objecten weer opnieuw in-

gezet worden.

TOEKOMST

-

de oppervlaktebehandelaar in ons markt-

gebied ziet. Daarnaast richten wij ons op 

de reductie van de carbon footprint mid-

dels zonne-energie, aankoop van groene 

stroom en herinrichten van het produc-

tieproces. 
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ALS FAMILIEBEDRIJF, STAAT VOOR TCC - NAAST KLAN-
TEN EN LEVERANCIERS - DE VERANTWOORDELIJKHEID 
VOOR ONZE WERKNEMERS CENTRAAL. OPPERVLAKTE- 
VEREDELING IS BEDOELD VOOR DUURZAAMHEID 
EN WAARDEBEHOUD, TERWIJL WAARDEBEHOUD  
BEDOELD IS VOOR DE MENS.


