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Luchtgommen zorgt voor
een stralend resultaat
Een demonstratie van luchtgommen bij BOSS paints deed een vonk ontbranden
bij schilders Bjorn en Jeroen. Enkele weken later was hun bedrijf Straalstudio
een feit. Maar dat het aantal opdrachten zó snel zo’n hoge vlucht zou nemen,
nee, dat hadden ze zelfs in hun stoutste dromen niet durven denken.
JEROEN EN BJORN: “We zagen een complete markt braak liggen.”

Bjorn Van Den Brande: “Ons verhaal is simpel
begonnen. Als klant bij BOSS paints volgen Jeroen
en ik alle demo’s die het bedrijf organiseert op de
voet. Bij deze demo over luchtgommen hadden we
meteen een goed gevoel: we zagen een complete
markt braak liggen. Wat we evenwel niet wisten,
was dat hetzelfde idee bij ons allebei al een poos
in ons hoofd rondspookte. Drie weken later, bij een
glas wijn, hebben we in het volste vertrouwen onze
visies op tafel gegooid. Als eigenaar van een goed
draaiend schildersbedrijf werkte ik al vaker samen
met Jeroen, ook schilder van beroep. We respecteren elkaar, en daardoor kwamen we vrij snel tot de
conclusie dat we samen onze schouders onder een
straalbedrijf wilden zetten. Vermits we ondernemers
zijn, bleef het niet bij woorden alleen. We hebben
meteen de nodige stappen ondernomen en ook
een btw-nummer was snel aangevraagd. Vier weken
later werden de machines geleverd en gingen we
van start... Dat alles is nu acht maanden geleden, en
je kunt niet geloven hoe rap het succes is gevolgd.
Mijn garage werd te klein zodat we onlangs nog een
extra atelier hebben gehuurd, waarin vaste machinerie werd geplaatst. En dat is nog maar het begin...”

LUCHTGOMMEN: WAT EN HOE?
BOSS paints verhuurt en verkoopt machines voor luchtgommen.
Bel onze machineafdeling op 056 73 82 09 voor meer informatie.
Daarnaast hebben wij ook een aantal producten in ons gamma voor
de afwerking van geluchtgomde meubels. Vraag advies in je depot,
aan je vertegenwoordiger of technisch adviseur.
Geïnteresseerd in een opleiding luchtgommen in 2016? Voor
meer informatie kan je terecht bij opleidingen@boss.be! Houd
ook onze opleidingskalender in het oog op www.bossvip.be!
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Jeroen Deceuster: “Misschien moet ik eerst even
duiden wat luchtgommen precies inhoudt. Iedereen
kent zandstralen. Luchtgommen is vergelijkbaar: je
hebt ook een compressor nodig, een straalketel en
een straaldarm. Maar waar zandkorrels scherp en
hoekig zijn en daardoor vaak krassen veroorzaken,
wordt bij luchtgommen gommalite gebruikt, een
keramische microkorrel die fijn en rond van structuur
is, waardoor beschadigingen worden vermeden. Ook
de druk is veel minder hoog: 1 à 2 bar bij luchtgommen, tegen 4 à 5 bar bij een zandstraler. Aanvankelijk
mikte onze business op houten meubels. Je wil niet
weten hoeveel Vlaamse huishoudens met zo’n zware, donkere eiken keuken of kast zitten opgescheept,

terwijl lichte houtsoorten vandaag de heersende
interieurtrends aanvoeren. In plaats van degelijke
kwaliteitsmeubels buiten te gooien, kunnen mensen
ze nu voor een zacht prijsje laten luchtgommen. Resultaat? Blankhouten meubilair dat nieuw leven werd
ingeblazen. Duurzaam, in deze tijden van upcycling
en hergebruik, en bovendien aardig voor de portemonnee. Wat ook speelt: de meeste mensen willen er
zelf niet aan beginnen, wegens te arbeidsintensief en
te tijdrovend. Alleen al het schuren neemt makkelijk
een week in beslag. Wij willen de mensen ontlasten:
wij halen op, luchtgommen, beitsen en vernissen de
meubels indien nodig, en brengen ze weer terug. Dat
is de service die wij aanbieden.”
Bjorn: “We zijn altijd alert gebleven voor alle mogelijkheden die zich en passant konden aanbieden.
Ongelooflijk welke brede waaier tijdens ons werk is
opengegaan: stalen en houten trappen, bakstenen
muren, balken,... Dertig jaar geleden waren die donkere balken nog volop in de mode. Nu worden ze
gestraald, wit gebeitst en krijgen mensen een gloednieuw plafond in de plaats. Collega-schilders die
oude, bruin geverniste trappen moeten schilderen,
komen bij ons aankloppen: afbranden is ongezond
en gevaarlijk, schuren tijdrovend en duur. Wij zetten
in een mum van tijd een hele trap blank. Op die manier vullen we elkaar aan. Want omgekeerd vloeien
uit onze straalopdrachten ook schilderwerken voort,
die Jeroen en ik dan onder elkaar verdelen. En maar
goed ook: de machines die we aankochten moeten
dagelijks kunnen draaien, anders halen we onze investering er niet uit.”
Jeroen: “Ook vanuit onverwachte hoek kwamen
opdrachten aanwaaien. Via mond-tot-mondreclame en onze contacten kwamen we op een dag bij
een verbouwing terecht, waar de vloer in Italiaanse natuursteen volledig verkeerd gevoegd bleek:

geen enkel product kreeg die cementsluier er nog
af. Gelukkig kon één van de producten waarmee we
luchtgommen wel het gewenste resultaat bereiken.
De eigenaars content, omdat hun dure tegel zonder
beschadiging werd gered. Maar ook de importeur
was tevreden: ‘Hier gaan nog jobs van komen’, sprak
hij. Weer een markt aangeboord!”
Bjorn: “Enkele maanden geleden was in een winkelpand een grote brand ontstaan. De roetschade
veroorzaakt door de brand was niet te overzien.
Schuren noch poetsen kon de smurrie verwijderen.
Na onze passage zag het plafond er als nieuw uit. Ik
hoef je niet te vertellen hoe tevreden de makelaar
en de expert zich achteraf toonden... De kosten voor
terugbetaling liepen immers fors terug. Het bracht
ons op het idee een nieuwe website te lanceren:
www.roetschade.be. De link sturen we enkel naar
verzekeraars en experten door om hen te laten zien
hoe brand- en rookschade gestraald kan worden,
met een verbluffend resultaat tot gevolg!”

We
geloofden van
bij het begin
heel sterk in
ons verhaal.

Jeroen: “We geloofden van bij het begin heel sterk
in ons verhaal, en in het concept dat we hebben
uitgewerkt voor het luchtgommen van meubels en
hout. Dankzij de mogelijkheden die we gaandeweg
ontdekten, groeit Straalstudio nu al sinds de start.
Samen met onze drie medewerkers willen we ons
bedrijf in de toekomst graag verder uitbouwen!”

DAS-DIENST HELPT OP DE WERF
Heb je nood aan advies tijdens de uitvoering van je werk? Doe dan
een beroep op ons DAS-team, een ploeg van praktijkmensen die je
met de nodige tips verder kunnen helpen. Kijk voor meer info op
www.bossvip.be, onder de rubriek ‘BOSS SUPPORT CENTER’.

www.bossvip.be
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Luchtgommen leidt tot
verbluffende resultaten
Schuren, niemand die het graag doet. Niet alle verf of vernis gaat eraf, het stof
is alomtegenwoordig, het hout verruwt. Luchtgommen blijkt dé oplossing. Bij
Straalstudio doen ze niets anders, want de resultaten zijn fantastisch.

VAN DONKER EN OUDERWETS NAAR LICHT EN HEDENDAAGS
Dit typische donkere eiken, antieke meubel was een huwelijksgeschenk voor onze klant, zowat veertig jaar geleden. Onlangs
bleek het echtpaar klaar voor een wezenlijke update van hun interieur, waarbij ze af wilden van al die sombere kleuren. Wij heb
ben de kast opgehaald, grondig geluchtgomd, licht gebeitst met de witte Houtbeits van BOSS paints, mooi afgewerkt en weer
afgeleverd. Achteraf bleek onze klant bijzonder tevreden met het resultaat, zodat we kort nadien zowat het hele interieur onder
handen mochten nemen: tafel, stoelen en vitrinekasten!

MINDER HOUTOPRUWING BIJ LUCHTGOMMEN
Mensen zien het afschuren van een meubel zelden zitten.
Vergeet niet dat in vernissoorten van twintig jaar geleden vaak
was zit: bij handmatig schuren komt het schuurpapier al snel
vol te zitten met dat vettige goedje. De was wordt week en
smeert verder open waardoor je nog verder van huis bent... Met
luchtgommen raakt de vernis vlot verwijderd, met veel minder
houtopruwing tot gevolg.

VOLLEDIG INTERIEUR
GELUCHTGOMD
In deze woonkamer werd
zowat alles wat met hout te
maken heeft geluchtgomd.
Van parketvloer tot deuren en
ramen, van de eeuwenoude
balken tot het meubilair: alles
bleek in donkere eik opge
trokken. Het was een van onze
allereerste grote opdrachten,
een opdracht die overigens ook
tot schilderwerken heeft geleid.
Want nadat deze oude hoeve
structureel was verbouwd,
wilden de eigenaars ook het
interieur onder handen nemen.
Licht en hedendaags moest het
worden, waarbij landelijke ele
menten werden gecombineerd
met witte ramen en muren.

EEUWENOUDE BALKEN
Deze balk is zo’n 150 jaar oud. Door de jaren heen kreeg
hij tal van producten opgesmeerd, maar nu wilden de
eigenaars hem blank hebben. Aan deze opdracht kwam
enkel luchtgommen en een behandeling tegen hout
worm te pas, voor de rest mocht er niks gebeuren: de balk
moest weer in zijn natuurlijke staat worden hersteld. Niet
het minst voor zijn mooie textuur.

OPWAARDERING VAN GEBRUIKT MEUBILAIR
Twintig jaar geleden werd deze eiken keuken geplaatst. Compleet met granieten blad, gemetselde muurtjes en massieve
deuren. In eerste instantie wilden de opdrachtgevers hem vervangen door een nieuwe en moderne keuken, maar na ons bezoek
besloten ze toch over te gaan tot luchtgommen en behandelen, zodat hij nog tien jaar kan blijven staan. De eik werd gevernist,
mat en naturel, met de tweecomponentenvernis Essence van BOSS paints.
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