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TRADEWINDS kiest voor mooie  
onderhoudsvriendelijke producten
Buiten leven is voor velen onder ons 

synoniem voor genieten van een aan-

genaam weertje. Maar bij buiten le-

Als ontwerper van diverse outdoor pro-

ducten heeft Tradewinds altijd belang 

gehecht aan de bescherming van de ge-

bruikte materialen. Voor staal werd er dan 

onmiddellijk gedacht aan thermisch verzin-

ken. Zink heeft naast zijn beschermende 

rol ook een heel mooie en niet na te 

bootsen patine bij het verouderen. En juist 

één van de doelstellingen van Tradewinds 

bij het ontwerpen is om tot een duur-

zaam en onderhoudsvriendelijk product te 

komen, om een zo lang mogelijke tijd te 

gebruiken in «outdoor».

Tradewinds werkt sinds vele jaren samen 

met ZINQ als haar vaste partner voor het 

thermisch verzinken. Door het verzinken 

die als kathodische bescherming het staal 

een levensduur van decennia garandeert. 

Bovendien is er geen onderhoud nodig en 

zijn verzinkte staalconstructies robuust en 

makkelijk demonteerbaar. Het gebruikte 

zink is 100% recycleerbaar. Ook de resi-

duen van het basisproces van thermisch 

verzinken, de zinkassen en het hardzink 

worden gerecycleerd naar nieuw bruik-

baar zink.

Door thermisch verzinkte producten aan 

te bieden kan Tradewinds zijn klanten ge-

ruststellen over de lange duur en het mooi 

verouderen van hun aankopen. Door het 

gebruik en toepassen van de slogans “Pas-

sion for Sustainability” en “Passion for 

Quality”, toont ZINQ aan dat zij die visie 

helemaal deelt.

Tradewinds’ eerste ontwerp met verzinkte 

onderdelen, de Cascade buitendouche, 

is ondertussen 18 jaar jong! En hun eerste 

klanten blijven het gebruiken met veel vol-

doening. 

Enkele jaren na Cascade volgt Wall°r, een 

muurhaspel met deur om de tuinslang te 

kunnen verbergen na gebruik. Dit blijkt 

zeer gepast te zijn voor horeca met grote 

terrassen, maar naast een toffe look moet 

de haspel roestvrij en onderhoudsvriende-

lijk zijn zonder opvallend te zijn. Het ther-

misch verzinken van de platen wordt hier 

opnieuw als oplossing gekozen.

SHELT¨R is een tent zonder paal of koord 

die op alle ondergronden kan worden 

gemonteerd. Dit is geschikt voor gebrui-

kers die een overdekte ruimte zoeken op 

de meest ondenkbare plaatsen en zonder 

vergunning. Aan een meer, in het midden 

van een bos, in een natuurreservaat of in 

een hoek van de tuin waar het zicht nog 

aantrekkelijker is dan vanuit het huis.

Opnieuw wordt er gekozen voor ther-

misch verzinken want de montage van de 

zware onderdelen vergt stockage, trans-

port, slepen en sjouwen van de onder-

delen in soms moeilijke omstandigheden. 

Een lak overleeft het nooit naar krassen 

toe. En dan spreken we nog niet van de 

kleurkeuze en het verschijningseffect.

Hier speelt de grijs matte patine van zink 

terug een belangrijke rol in de esthetiek 

van het huisje. De refuge straalt bescher-

ming en stoerheid uit mede door het ge-

bruik van goed zichtbare verzinkte onder-

delen

Het laatste ontwerp van Tradewinds in 

thermisch verzinkt staal is een verhoogde 

moestuin. De CULT vegetainer kan 400 

liter teeltgrond voor tientallen jaren bevat-

ten in de verzinkte kuip. En dit volledig 

corrosievrij. Veel moestuinen moeten het 

begeven door rot of roest. De CULT over-

leeft het allemaal en garandeert mooie 

oogsten voor lange jaren. Patina en duur-

zaamheid. Fun & function!

Tradewinds verenigt ambacht met heden-

daagse technologieën. Zo worden nieuwe 

en unieke producten ontwikkeld, zonder 

hun oorspronkelijke karakter te verliezen. 

Het hele productieproces, van vormgeving 

tot afwerking, gebeurt in-house. De klein-

schaligheid van de handmatige productie is 

-

made in Belgium).

ZINQ

Petra Lenaertsi

Sinds 1889 beschermen wij staal te-

gen corrosie met ZINQ. Degelijk, 

duurzaam, innovatief.

Depuis 1889 nous protégeons l’acier 

contre la corrosion grâce à ZINQ. 

Fiable, durable, innovant.

CONTACT

ZINQ - België
Centrum Zuid 2037

BE-3530 Houthalen

T.: +32 11 510 234

www.zinq.com
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