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EUROSHUTTERS LEVERT
Dezelfde exclusieve
kwaliteit vanuit
Ootmarsum
Euroshutters, het eerste bedrijf dat medio
jaren negentig shutters op de Nederlandse
markt introduceerde, maakt een doorstart in
het Overijsselse Ootmarsum. Het bedrijf Artica,
gespecialiseerd in onder meer standbouw,
interieurbouw

en

decorbouw,

gaat

haar

jarenlange kennis van houtbewerking inzetten
om het levenswerk van oprichter Pieter Kroef
voort te zetten.
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Wij brengen
de zonwering
in beweging
Geheel op de behoefte van de
markt gericht, bieden wij u
intelligente ontwerpen en
oplossingen, die ook u zullen
overtuigen.
Van één enkele aandrijving, tot
een compleet aandrijfsysteem,
garanderen wij bij al onze producten hoogstaande kwaliteit,
betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Kwaliteit én
vakmanschap

Wees veeleisend –
Wij overtuigen u graag.

Euroshutters was in 1996 de eerste die shutters naar
Nederland bracht. Deze jarenlange ervaring, in

Hanneke Haarhuis, assistent verkoopmanager van Euroshutters, vertelt dat

combinatie met de verworven expertise op het gebied
van interieurbouw, zorgt ervoor dat we nu de beste
shutterleverancier van Nederland zijn. En dat merk je
vooral aan onze specials en vakkundige montage.
Voor kwaliteit én vakmanschap moet je dus bij

Mechanische, elektrische en radio frequent bediende aandrijfsystemen voor Screen, Jalousien, Knikarmschermen en rolluiken.

de officiële overdracht aan Henk Velthuis, tevens eigenaar van Artica BV, op

shutters volledig in Nederland geproduceerd. Nu, in 2009, is Euroshutters

15 mei jongstleden heeft plaatsgevonden. Aan die overdracht ging een heel

echter toch overgedragen aan Henk Velthuis. “De familie vond het belangrijk

verhaal vooraf, dat eigenlijk al begon in 1996. Toen ontdekte Limburger

dat het bedrijf in dezelfde geest werd voortgezet en dat de naam behouden

Pieter Kroef tijdens een verblijf in Canada de houten Amerikaanse shutters.

bleef”, weet Haarhuis. “Henk Velthuis is de partij die dat gedaan heeft.”

Kroef was direct zo enthousiast over deze zonwering dat hij besloot de shutters op de Nederlandse markt te introduceren.
“Pieter Kroef richtte in 1996 Euroshutters op”, vertelt Haarhuis. “Hij was

Euroshutters zijn!

de eerste in Nederland die shutters importeerde uit Amerika. Hij heeft eerst
een half jaar samengewerkt met Amerikaanse fabrikanten en daarna heeft
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Euroshutters BV op. In een nieuwe moderne fabriek in Venray werden de

hij zelf een fabriek in Polen opgezet waar hij is gaan produceren.”

Eerste Nederlandse
shutterproducent verhuisT
naar Overijssel
Onder de nieuwe naam Euroshutterswoodworking BV wordt de ruim dertig
jaar ervaring benut van Artica BV, dat gespecialiseerd is in onder andere

Droom voortzetten

standbouw, interieurbouw, decoratie en decorbouw en dat kennis in huis

In 2006 kwam Pieter Kroef echter plotseling op 37-jarige leeftijd te over-

heeft op het gebied van houtbewerking voor de particuliere en zakelijke

lijden als gevolg van een noodlottig ongeval. Maar zijn familie toonde zich

markt. De overname betekende dat alle bedrijfsactiviteiten van Euroshutters

vastberaden om zijn droom voort te zetten en richtte in december 2006

vanuit het Limburgse verhuisden naar Ootmarsum.
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Kijk voor meer informatie op www.euro-shutters.nl of
bel met 0541 288 770.
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“We gebruiken gecertificeerd lichtgewicht
Amerikaans lindehout voor onze productie.
Voor shutters is dat de beste houtsoort,
omdat ze behalve licht van gewicht
ook nog eens duurzaam is.
Amerika en Canada. Zij hebben de kennis en kunde in huis die wij zoeken.
We zijn dan ook absoluut heel tevreden over de samenwerking met deze
leveranciers.”
Haarhuis vertelt dat shutters vele voordelen hebben. “Ze houden de zon
buiten als ze gesloten zijn, ze waarborgen de privacy, ze zijn erg makkelijk
schoon te houden en vormen een verrijking voor het interieur. Een ander
voordeel is dat shutters onder de onroerende goederen vallen en je ze dus
kunt meenemen in je hypotheek als meerwaarde voor je huis. En bovendien
zijn ze heel duurzaam.”

Trendy
Shutters zijn momenteel helemaal ‘hot’, heeft Haarhuis gesignaleerd. “Het
is echt een trendy product op dit moment. In het begin waren shutters nog

Kwaliteit én
vakmanschap

vrij onbekend op de zonweringmarkt, maar er is steeds meer belangstelling
voor.” De verkoopmanager denkt dat dit komt doordat steeds meer mensen
kennis maken met de shutters. “Maar in mijn beleving zijn er ook veel

mensen die het product nog niet kennen, dus er ligt nog een hele markt
voor ons open.” Die hoopt Euroshutters te bereiken door te adverteren en

regelmatig contacten met dealers te onderhouden.

Euroshutters was in 1996 de eerste die shutters naar

“Eén van de sterkste punten van Euroshutters in de nieuwe stijl is dat wij

“Voordeel daarvan is dat we hier ook alle werkzaamheden rond de interieurbouw uitvoeren en dus twee bedrijven die elkaar kunnen aanvullen naast

verbeteren. Langzaam zullen we een bepaalde visie uitrollen, maar de basis

Nederlandde
bracht.
Deze jarenlange ervaring, in
productie in Nederland hebben waardoor

staat en naar buiten toe blijft alles natuurlijk zoals het was.”

produceren
volgensexpertise
Nederlandse
normen,
combinatietemet
de verworven
op het
gebiedmaar

elkaar hebben”, zegt Haarhuis. “De kennis die we in huis hebben wordt
daarmee breder, en naast alleen shutters kunnen we voor klanten ook het
complete interieur verzorgen. We kunnen hen alles in één aanbieden.”

Euroshutters werkt in het
productieproces samen
met alleen de allerbeste
leveranciers

we niet alleen in staat zijn
ook de service kun-

nen leveren zoals van een dergelijk product verwacht mag worden”, zegt

Onroerende goederen

van interieurbouw, zorgt ervoor dat we nu de beste

Haarhuis. “We gebruiken gecertificeerd lichtgewicht Amerikaans lindehout

Natuurlijk levert Euroshutters de American Shutters, volgens de website

shutterleverancier
Nederland
En dat
merk
voor onzevan
productie.
Voor zijn.
shutters
is dat
de je
beste

de enige echte traditionele shutters. Zo is er een ruime keuze in onder

behalve
licht van
ook nogmontage.
eens duurzaam is. Dat is erg belangrijk.”
vooral aan onze
specials
engewicht
vakkundige

andere kleuren, louvrebreedtes en modellen als ook in het hang- en sluitwerk, precies zoals het in het interieur van de klant past. Verder zijn er
allerlei speciale mogelijkheden, zoals afwijkende vormen voor ramen die
rond, ovaal of driehoekig zijn. “Bovendien zijn de shutters niet alleen te

houtsoort, omdat ze

Voor kwaliteit én vakmanschap moet je dus bij

Daarnaast is volgens Haarhuis de jarenlange ervaring vanuit Artica BV in het

leveren
Euroshutters
zijn!

van exclusieve kwaliteit een sterk punt. “Deze kennis en ervaring

wordt nu ook benut voor Euroshutters.”

■

gebruiken als raamdecoratie en zonwering, maar kennen ze bijvoorbeeld
ook toepassingen als kastdeuren of tussenwanden. Er zijn talloze mogelijkheden”, aldus Haarhuis.
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Euroshutters blijft vanuit Ootmarsum natuurlijk dezelfde exclusieve kwaliteit leveren, vertelt Haarhuis. “En we zullen onze jarenlange ervaring

Euroshutters werkt in het productieproces samen met alleen de allerbeste

gebruiken om bepaalde aspecten van het productieproces nog verder te

leveranciers. Haarhuis: “We werken voornamelijk met toeleveranciers uit

Kijk voor meer informatie op www.euro-shutters.nl of
bel met 0541 288 770.
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