WESTAG NEDERLAND B.V.
Een introductie
Sinds 1999 is Westag
Nederland B.V. actief op
de Nederlandse markt
als agent van Westag &
Getalit AG uit Duitsland.
Als leverancier van
houten binnendeuren
en veelzijdige design
bouwmaterialen hebben
wij een assortiment
waarbij een grote
verscheidenheid van
materialen mogelijk is.

Voor vele toepassingen hebben wij houten binnendeuren met onder andere
Getalit HPL en ﬁneer. Onze deuren bieden oplossingen door:
• kanaalspaanplaat of volspaanplaat vulling
• 30 en 60 minuten brandwering
• 90 minuten brandwering inclusief kozijnen
• geluidsisolatie inclusief kozijnen tot zeer hoge praktijkwaarden
• woningtoegangsdeuren met inbraakwerendheid
• vochtwerend of vochtbestendig t.b.v. natte ruimtes
• stralingswerend
• kogelwerend
• superdeuren bijvoorbeeld voor penitiaire inrichtingen
Met de vele soorten afwerking is uw eigen creativiteit onze grens:
• 600 HPL decoren in effen kleuren en houtstructuren
• alle soorten beeldmateriaal mogelijk door middel van Geditaal:
digitaaldruk op HPL
• schilderdeuren met geslepen HPL
• diverse houtﬁneren
• andere afwerkingen zoals lakdeuren of deuren met folie mogelijk
Naast het uitgebreide deurenprogramma levert Westag ook tal van andere
producten zoals vensterbanken, werkbladen en plaatmateriaal.
Uw behoefte staat voorop. Samen met de betrokken partijen proberen we tot
de best mogelijke oplossing te komen. Onze kracht is het inleven in de wens
van de opdrachtgever en hierop ons advies te baseren. Daarnaast kenmerkt
ons team zich door het persoonlijke contact, één aanspreekpunt gedurende
het bouwtraject: inventief, ﬂexibel en accuraat.

Deurenfabriek in Rheda-Wiedenbrück

HPL fabriek in Wadersloh
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WESTAG NEDERLAND B.V.
Snel deuren nodig?
Kies dan voor

Snelle leveringen
worden in de
deurenbranche steeds
belangrijker. Voor
Westag Nederland B.V.
vormde dat eerder al
een goede aanleiding
om een nieuwe
productielijn in te
voeren: de Waardenborg
productie in Nederland.
Deuren uit deze deurenlijn zijn snel, op maat
tot 3030 mm hoog,
te leveren op het werk.

Westag fabriek
De deurenfabriek van Westag is gevestigd in Rheda-Wiedenbrück (Duitsland)
even over de Nederlandse grens. In Wadersloh (Duitsland) staat de andere
fabriek van Westag waar het HPL en de andere kleurrijke afbouwmaterialen
als vensterbanken en plaatmateriaal worden gemaakt. Het fundament van
Westag & GetaLit AG werd gelegd in 1901. In de lange historie legde men zich
eerst toe op het produceren van multiplex, bekistingplaten en meubels. Later
volgde diverse andere producten, zoals de HPL- en binnendeurenproductie.
Deze productie werd gestart in 1972. Inmiddels behoort Westag & GetaLit AG,
met een productie van enkele duizenden deurelementen per dag en ruim 1250
medewerkers, tot één van de meest toonaangevende, beursgenoteerde deurfabrikanten binnen Europa.
Om een productie van enkele duizenden elementen per dag mogelijk te maken,
is een gestroomlijnde productiestraat noodzakelijk. Hierbij maakt men gebruik
van de modernste technologie voor de optimalisering van het productieproces
en kwaliteit. Westag & GetaLit AG is dankzij het continu volgen van de ontwikkelingen één van de modernste producenten op de Europese markt.
Zoals reeds aangegeven, is de deurenproductie één van de onderdelen van
Westag & GetaLit AG. De productie van GetaLit HPL is hier ook een onderdeel
van. Hierin is Westag uniek. Op de Nederlandse markt is er geen deurenproducent die zelf HPL produceert: de levertijd van binnendeuren is inclusief
de HPL productie, zodat er altijd voldoende HPL in de juiste afmeting beschikbaar is. Belangrijk voor u: de gegarandeerde levertijden en de mogelijkheid
om zelf decoren te ontwikkelen. Een nieuwe ontwikkeling hierin is Geditaal:
digitaal gedrukt HPL. Hiermee kunnen alle mogelijke afbeeldingen worden
geprint op HPL. Vervolgens kan dit worden geplakt op deuren, maar ook op
wanden, vensterbanken, aanrechtbladen en ander plaatmateriaal. Hierbij
garanderen wij dat de kleur altijd van eenzelfde kwaliteit is. Ook als u na een
aantal jaren een plaat extra bestelt is deze van dezelfde kleur als de eerder
geleverde platen.
Niet alleen bij het productieproces, maar ook bij het transporteren van de
materialen wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken. Het geheel
computergestuurde magazijn is hier een goed voorbeeld van. Met een speciaal
voor Westag gebouwd systeem, worden beschadigingen voorkomen en kan
automatisch gevolgd worden welke deuren al gereed zijn.
De kwaliteit van onze producten staat hoog in het vaandel. Kwaliteit is te
meten. De normen in Europa en daar buiten vragen om een kwaliteit die hoger
is dan de Nederlandse normen. Westag geeft op alle binnendeuren 5 jaar
productgarantie waaronder garantie op het recht blijven (0-5 mm tolerantie
geldend voor de gehele deurhoogte). Westag binnendeuren behoren daardoor
tot de beste op de Nederlandse markt.

Tot slot
Hetgeen u in onze documentatie aantreft is een overzicht van de mogelijkheden die
Westag Nederland B.V. u kan bieden. Daarnaast zijn er natuurlijk situaties die om andere
mogelijkheden of oplossingen vragen, daarin kunnen wij u ook adviseren. Heeft u technische of andere vragen omtrent binnendeuren, dan staat ons team u graag te woord.
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