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Alle kennis en werkgelegen-
heid is zo gewaarborgd en de 
klanten weten zich verzekerd van 
een partner die alle afgegeven 
garanties één op één overneemt. 
Igor Knook: “Voor ons is dit een 
verbreding van de activiteiten. 
Door de totale productie naar 
Heijningen te halen - van casco 
tot afbouw tot plaatsing - kun-
nen we veel efficiënter werken  

en met de bundeling van de  
vakkennis moeten wij in staat  
zijn het marktaandeel van 
PolyStyle dakkapellen verder  
uit te bouwen. Wanneer u als 
klant kiest voor PolyStyle,  
dan kiezen wij voor u. Dat was 
zo, dat is zo en dat blijft zo!”  
Voor meer informatie kijkt u 
op www.polystyle.nl of op de 
achter zijde van deze editie.

PolyStyle Dakkapellen
DK Polyester was reeds de vaste producent van alle casco’s 
die als basis dienen voor de superieure PolyStyle dakkapellen. 
De recente overname is dan ook een logisch vervolg op die 
jarenlange samenwerking. 

DK gaat verder waar anderen stoppen

DK nieuws

Door de overname van het  
Bredase PolyStyle hebben we 
ineens een aantal nieuwe  
collega’s. Zaterdagmiddag 20 
oktober gaan we met zijn allen 
in het kader van teambuilding 
buggy rijden. Douchen - na 
afloop hoogstnoodzakelijk, aldus 
organisator Rob Pieterse van 

R&R Buggies - doen we  
bij Camping Bovensluis in  
Willemstad. Aansluitend eten 
(én drinken) we met het hele 
team in de sfeervolle ambiance 
van ’Het Fort’. Tijd voor een 
welverdiend feestje, en maan- 
dag staan we gewoon weer 
allemaal voor u klaar! 

Buggyrijden tijdens personeelsuitje

Bo en anton betrouwbare back-up

Bo is bij DK Polyester ver ant-
woordelijk voor alles wat met  
de spuitcabines van doen heeft 
en stuurt daar de mensen aan 
als meewerkend voorman. Anton 
op zijn beurt waakt voor de 
kwaliteit van de producten; van 
afwerking en eindcontrole tot en 
met verpakken en verzenden. 
Een ingespeeld team dat ook als 

elkaars back-up kan fungeren. 
Ze delen meer dan de passie 
voor polyester. Ze weten allebei 
te genieten van thuis. Anton 
heeft twee zoontjes, waarvan de 
oudste voetbalt. Bo heeft een 
dochtertje en ook zijn zoon is 

elke zaterdag op het voetbalveld 
te vinden. En beide trotse vaders 
dus ook. De jongsten leren ze 
fietsen met zijwieltjes. Wat is er 
veranderd in 22 jaar tijd? Anton: 
“Niet zo heel veel. Door onze 
ervaring maken we mooiere pro-

ducten dan vroeger. Wanneer 
je de mal perfectioneert, resul-
teert dat in beter afgewerkte 
eindproducten en minder uitval.” 
Bo valt hem bij: “Polyester is een 
prachtige grondstof waarvan 
werkelijk alles is te maken.  
Op het gebied van veiligheid is  
er wel wat veranderd. Vroeger 
deed je bijvoorbeeld alles met je 
blote handen, nu loopt iedereen  
met handschoenen.” Nogmaals 
Anton: “En toen wij hier kwamen 
werken, waren Pascal en Igor 
collega’s en nu bazen, al voelt 
dat niet zo.”

anton Bierbooms kwam 
rechtstreeks vanuit de 
schoolbanken, Bo van Enst 
had enige werkervaring in de 
kassenbouw. Inmiddels zijn 
beiden 22 jaar aan boord. 



DK gaat verder waar anderen stoppen  DK nieuws - oktober 2012

DK Polyester B.V.
Arbeidsweg 4
4794 SZ Heijningen

Industrieterrein Dintelmond
Havennummer 5359

Telefoon: 0167 52 43 43 
Fax: 0167 52 29 11

E-mail: info@dkpolyester.nl

Onze showroom aan de Regen-
beemd 21 in Breda is zes dagen 
per week open. Momenteel wordt 
in Heijningen de nieuwe show-
room gebouwd die rond de Kerst 
klaar zal zijn. Daniël Norbert:  
“Wij verkopen niet uit een folder. 
Wij nemen de situatie bij de klant 
op locatie op, bespreken de 
wensen en meten alles nauwkeu-
rig in. Op basis daarvan brengen 
wij een geheel vrijblijvende offerte 
uit. Wanneer mensen kiezen voor 
ons, dan kiezen wij voor hen.  
Dat betekent dat men de optimale 
service mag verwachten waar wij 
om bekend staan. Om acht uur 

zijn wij bij de klant. We maken 
het gat in het dak en om tien uur 
komt de kraan die de op maat 
gemaakte dakkapel op zijn plaats 
takelt. Rond het middaguur is  
het geheel wind- en waterdicht 
en eind van de middag - of in  
elk geval voordat wij vertrekken -  
is alles compleet afgewerkt zoals 
afgesproken. Exact zoals men 
het bij ons in de showroom  
heeft gezien. Daar tonen we ook 
hoe het niet moet. De valkuilen 
die er zijn, want een aangeprezen 
volledige kunststof dakkapel  
is niet per definitie een polyester 
dakkapel.” 

Mooie showroom PolyStyle dakkapellen

www.dkpolyester.nl
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Klanten hebben recht op het beste van ’t beste

Wij moeten het hebben van 
mond-tot-mondreclame en niet 
van dure advertentie campagnes, 
al hebben we wel een aantal 
bussen met reclame rondrijden. 
Via de website weten mensen 
ons te vinden en wanneer ze 

onze showroom hebben bezocht 
weten ze waarom een PolyStyle 
dakkapel de allerbeste in zijn 
soort is. Mensen zitten bij ons 
niet vast aan standaardmodellen 
uit een catalogus, zo goed als  
alles is mogelijk. We hebben  

alles in eigen hand en bouwen 
het in onze constructiewerk-
plaats geheel conform de wen-
sen van de klant. Onze service 
houdt niet op nadat we verkocht 
hebben, met persoonlijke aan-
dacht staan wij altijd klaar voor 

onze klanten en daarom ook  
geven wij een tien jarige schrif-
telijke fabrieksgarantie op alles 
wat wij produceren en plaatsen. 
Mensen zijn trots op hun huis,  
en terecht. Zo zijn wij trots op 
wat wij hier presteren.

Tevreden klanten, daar werken wij voor. alle details zijn  
belangrijk. Wij werken niet met onderaannemers, ook het 
plaatsen doen wij zelf en wij gaan niet weg voordat alles  
tot in de puntjes is afgewerkt en laten geen rommel achter.  
Dan kan je als klant direct volop genieten. 

Wist u dat PolyStyle dakkapellen:
•	 Door DK voor u op maat gemaakt worden

•	 In één dag bij u geplaatst worden

•	 Naadloos uit één stuk en dus waterdicht zijn

•	 Door-en-door gekleurd en dus kleurvast zijn

•	 In elke kleur leverbaar zijn

•	 Een hoge isolatiewaarde hebben

•	 Onderhoudsvrij en duurzaam zijn

Voor meer informatie kijkt u op de PolyStyle website:
www.polystyle.nl


