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Polyvision is compleet
in polyether en koudschuim
Stoffeerders als Polyvision zijn er maar weinig. Het totaalconcept van snijden,
verlijmen, naaien, stofferen en eventueel assembleren en materiaalvoorraad
aanhouden, spreekt steeds meer meubel- en matrasfabrikanten aan. Met meer
dan 60 soorten polyether kan het bedrijf van Robert Moerman leveren en
combineren tot een optimaal product. ‘Opdrachtgevers vragen steeds vaker
om een totaalpakket.’

Partner voor industrie
Daartoe beschikt de onderneming sinds
eind 2009 in Noordwolde over een ruim
en volledig geoutilleerd bedrijfspand van
10.000 vierkante meter. Ter vergelijking;
de eerste bedrijfshal was slechts 3000 vierkante meter groot. Met 27 mensen bedient
Polyvision een immer groeiende klantenschare. ‘Het team vakbekwame mede-
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et bedrijf van directeur Robert
Moerman ging in 1995 van start.
Moerman had toen reeds vele
jaren ervaring opgedaan in de vertegenwoordiging van polyether producten. In
eerste instantie werden door Polyvision
vooral polyether en koudschuim op maat
versneden. De halffabricaten werden vervolgens door de klant verder verwerkt.
Anno 2011 is de dienstverlening van Polyvision fors uitgebreid naar een indrukwekkend totaalpakket. Het complete pakket van snijden, verlijmen en desgewenst
naaien en stofferen wordt verzorgd. Naast
halffabricaten worden ook complete producten gerealiseerd. Naast kussens in alle
soorten en maten worden evenzo veelzijdige matrassen en boxsprings – inclusief ombouw – gemaakt. Geheel op maat
en naar wens van de opdrachtgever.
Moerman: ‘We kunnen elke maat realiseren, van enkelstuk tot grote serie.’
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een uniek product. Ook non-woven doek
en fiberfills worden hier verwerkt. De
afdeling foamcoating voorziet schuimrubber van een decoratieve of functionele
coating, waarbij het oorspronkelijke materiaal elastisch blijft. Coatings kunnen dienen als afwerkingslaag – in vrijwel elke
kleur – of als vloeistofbestendige tussenlaag. Het eigen naaiatelier van Polyvision
wordt dagelijks bemand door zes dames,
die zeer ervaren zijn in het stofferen van
meubelen.

Voorraad houden voor klant

werkers is cruciaal voor het succes van
Polyvision’, zegt Moerman. ‘Dat in combinatie met ons totaalconcept, onze flexibele
levertijden en het nakomen van afspraken,
maakt ons tot dè partner voor de industrie.’
Polyvision werkt voor de meubel- en slaapkamerindustrie door heel Nederland. Ook
sociale werkplaatsen worden van materialen voorzien. Daarnaast is Polyvision
Europees marktleider in de productie van
polyether waterbedomrandingen, bekleed
met een zwarte non-woven doek. Tot 4000
stuks per week worden er in Noordwolde
gefabriceerd.

Soorten materiaal
Polyvision verwerkt verschillende soorten
van wat in de volksmond allemaal onder
schuimrubber wordt geschaard: polyether,

koudschuim, HR-schuim, traagschuim en
latex. Voor elke toepassing is een soort
schuimrubber beschikbaar. Polyvision
heeft standaard meer dan 60 soorten voorradig, die elk hun eigen kenmerken hebben op het gebied van soortelijk gewicht,
hardheid, treksterkte, elasticiteit en brandbaarheid. ‘Verschillende materialen kunnen worden gecombineerd om zo specifieke
producteigenschappen te creëren. De ontwikkeling van dat soort samenstellingen
is onze specialiteit’, zegt Moerman.

Met de uitgebreide service in het verwerken van ‘schuimrubber’ neemt Polyvision
een bijzondere positie in de Nederlandse
markt in. Maar ook hier eindigt de dienstverlening niet. Polyvision verzorgt voor
enkele grote klanten ook de inkoop en
houdt de benodigde voorraad aan. Zo is
men altijd verzekerd van een efficiënte
afstemming van inkopen, voorraden en
productie. De klant kan via het internet
eenvoudig inzien wat de actuele voorraad
in metrages behelst. Ook de assemblage

Foamcoating
De bedrijfshal van Polyvision is opgedeeld
in verschillende afdelingen. Met behulp
van ultramoderne CNC-snijmachines
wordt het polyether op maat gemaakt.
Op de afdeling ‘converting’ worden verschillende soorten polyether verlijmd tot

en het gereedmaken voor transport, inclusief etiketteren, worden verzorgd. Alles
uiteraard onder een strenge en continue
kwaliteitscontrole. Moerman: ‘De klant is
steeds meer op zoek naar een totaalplaatje.
Door centraal uit te besteden kun je kosten
besparen, houd je de communicatielijnen
kort en ben je flexibel in zowel goede als
slechte tijden.’
Geïnteresseerd geraakt in de unieke dienstverlening van Polyvision? Een deel van
uw productie outsourcen in vertrouwde
handen? In Noordwolde kunt u altijd
terecht voor een gesprek en kennismaking
met het bedrijf.

Polyvision
Nijverheidsstraat 5
8391 AH Noordwolde
Tel.: (0561) 433985
Fax: (0561) 431939
E-mail: info@polyvision.nl
Website: www.polyvision.nl
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