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Haaksbergen, 19 augustus 2022 

Ruim 400 m2 live demonstraties en innovaties  

UZIN UTZ en INTR. samen op InCoDa 

Van 11-13 september zijn groothandel INTR. en Uzin Utz met de merken Uzin, Wolff en 

Pallmann wederom samen vertegenwoordigd op de InCoDa beurs in Gorinchem. Op dit 

mooie vakevenement komen design en ambacht samen en daar wordt goed op ingespeeld 

door groothandel INTR. en Uzin Utz. De bezoeker kan onder andere rekenen op 400 m2 live 

demonstraties en innovaties. 

Het assortiment van INTR. bestaat uit vier belangrijke hoofdgroepen: vloeren, vloertechniek, 

raamtechniek-decoratie en parket. Alle nieuwe collecties zijn op de InCoDa te bewonderen. INTR. 

pakt in het bijzonder uit met de collecties voor raamdecoratie in een speciale hoek met de 

allerlaatste trends en technieken. Hier kan de bezoeker ook kennis maken met de nieuwe 

productspecialisten voor raamtechniek. 

Innovaties raamtechniek 

Op de InCoDa zal INTR. de nieuwe Wepro raamdecoratie collectie presenteren: een complete en 

gunstig geprijsde collectie volgens de laatste woontrends inclusief vernieuwde elektrische 

aansturingsmogelijkheden.  

De nieuwe collectie wordt ondersteund met een makkelijk mee te nemen box met leren hengsel 

met vijf inspirerende collectieboeken met sfeerfotografie en een informatiemap.  

De nieuwe collectie van Wepro bestaat uit de volgende productgroepen: 

• rolgordijnen transparant 

• rolgordijnen verduisterend en screen doeken + duorolgordijnen 

• Plissé 20mm + honingraat 45mm 



 
 
 
 
 
 

 
 

2 / 6

PERSBERICHT 

 

Uzin Utz Nederland bv  | Bouwstraat 18  | 7483 PA HAAKSBERGEN | NL | T +31 53 5737373 | nl@uzin-utz.com | www.uzin-utz.com 

 

• Honingraat 25 en 32mm 

• Jaloezieën hout en aluminium 

 

Nieuwe railsystemen van Büsche  

De bezoeker van InCoDa kan zich bij INTR. laten inspireren door de nieuwe railsystemen van 

Büsche die in het oog springen met hun fraaie kleuren en design. Nieuwe technieken maken een 

nog eenvoudigere en efficiëntere montage door slechts één persoon mogelijk. 

Naast de bekende Vion, Inside en Tecdor-serie is ook het nieuwe paradepaardje van Büsche te 

bewonderen op de beurs. De nieuwe Tecdor IQ-series laat alle dromen van de woninginrichter 

uitkomen als het gaat om mooi vormgegeven gemotoriseerde en intelligente railsystemen. Een 

absolute noviteit is het interne loopsysteem GliTec® dat de glij-eigenschappen van interne 

loopsystemen naar een hoger niveau tilt. 

Highlights vloeren  

Parador 

Op de InCoda presenteert INTR. met een productspecialist van Parador onder andere de volgende 

collecties: 

Laminaat: 

• Trendtime 3: visgraat laminaat met verbeterd kliksysteem  

• Hydron : bijzonder waterbestendige laminaatvloeren met dicht sluitend kliksysteem 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

3 / 6

PERSBERICHT 

 

Uzin Utz Nederland bv  | Bouwstraat 18  | 7483 PA HAAKSBERGEN | NL | T +31 53 5737373 | nl@uzin-utz.com | www.uzin-utz.com 

 

Design vloeren: 

• Modular ONE : de nieuwe maatstaf op het gebied van gezond wonen & weekmakervrije 

ecologische vloeren in diverse designs 

• Modular ONE Hydron : deze vloer is ook geschikt voor keukens en badkamers  

Coretec 

Op de InCoda is er, naast de Coretec Stairs voor trappen, speciale aandacht voor de XL-End. 

Deze extra lange planken met een lengte 2,10m creëren een ultiem en exclusief ruimtegevoel. De 

planken zijn 15 mm dik en zijn bijzonder geluiddempend door de ‘soundcore’ technologie. De 

planken hebben een dikke slijtlaag van 0.8mm. De brandmanagers van Coretec zijn aanwezig om 

alle specifieke vragen van de bezoeker te beantwoorden. 

Saffier 

Tot slot presenteert INTR. de laatste ontwikkelingen bij Saffier op de InCoda: een nieuw formaat 

visgraat dat begin 2023 op de markt komt. Daarnaast kan de bezoeker de vernieuwde laminaat 

collectie bewonderen alsook de nieuwe ‘fantasy’ collectie.  

Alles voor parket 

Bij INTR. is sinds kort alles voor de parketteur verkrijgbaar: van het parket tot en met alle 

benodigdheden voor het leggen, afwerken, onderhouden én renoveren van de vloer. Denk 

bijvoorbeeld aan lijmen, lakken en oliën, maar ook aan machines, handgereedschappen en 

schuurmaterialen.  

Op de stand van INTR. is de hoogwaardige vloerenlijn te bewonderen met duoplanken traditionele 

parketvloeren (tapis en bourgogne) van Lieverdink en de gelaagde visgraatvloeren van Barlinek. 

Ook kan de parketteur op de beurs de producten van afwerking van o.a. Pallmann, Lecol, 
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Floorservice en Osmo vergelijken en kennismaken met handige handgereedschappen voor de 

parketteur zoals vocht- en afstandsmeters. 

Live demonstraties 

Bij vloerenspecialist Uzin Utz kan de bezoeker rekenen op live demonstraties voor de parketteur 

en de woninginrichter. Ook kunnen de bezoekers zelf aan de slag met de machines en 

handgereedschappen van het merk Wolff.  

Speciaal voor de parketteur demonstreert Marvin Kolen (Applicatie Specialist voor het merk 

Pallmann) de vernieuwde en dekkende kleuren van de Pallmann Full Color en laat hij zien hoe je 

in een handomdraai een deur kunt inkorten met de snoerloze deurzaag Piranha 18V van Wolff, 

hoe je vellingkanten kunt frezen en hoe je een parketvloer moeiteloos kunt schuren met de 

Pallmann Spider.  

Applicatie Specialist voor het merk Uzin, Tijs Vloedgraven laat zien hoe je met UZIN KE 68T 

moeiteloos PVC op de wand kunt bevestigen. Daarnaast kan de bezoeker van InCoDa zich laten 

inspireren van de talloze mogelijkheden voor het bekleden van alle soorten trappen en het 

plaatsen van plinten. 

Gereedschappen Wolff verkrijgbaar bij alle INTR. Points 

Op het gebied van machines en handgereedschappen kan de bezoeker van InCoDa kennis maken 

met alle gereedschappen van het merk Wolff voor de woninginrichter en parketteur. Applicatie 

Specialist Gerben Visser geeft verschillende demonstraties met Wolff machines en 

gereedschappen. En daarnaast heeft de bezoeker ruimschoots de gelegenheid om 

Bijvoorbeeld zelf de voordelen van de befaamde afschuiningskoning en nadenroller (voorheen 

Pajarito) aan den lijve te ervaren. Goed om te weten: al deze handgereedschappen zijn (ook) 

verkrijgbaar via de INTR. Points.   
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Vloerverwarming blijft een hot topic 

Ingefreesde en elektrische vloerverwarming, een hot topic. Waarmee wordt ingefreesde 

vloerverwarming dichtgezet? Is er een opstookprotocol nodig? En welke adviezen zijn er voor de 

verschillende systemen in de markt? De productspecialisten van UZIN vertellen hier alles over op 

de InCoda. 

Groothandel INTR. en Uzin Utz 

Met idee om met één gezamenlijke filosofie projectinrichters, parketteurs én ZZP’ers in het hele 

land te bedienen heeft UZIN UTZ een aantal jaren geleden groothandel INTR. overgenomen. 

Inmiddels plukken de klanten van UZIN UTZ de vruchten van de intensieve samenwerking die 

sindsdien is ontstaan.  

De afnemers van de merken Uzin, Pallmann en Wolff kunnen volop profiteren van de 11 centraal 

gelegen INTR. Points in het land en producten afhalen wanneer het uitkomt. Daarnaast kunnen de 

klanten hier uitgebreid advies inwinnen over applicatie, droogtijden etc. 

Alle ‘hardlopers’ liggen bij de INTR. Points standaard op voorraad. Datzelfde geldt voor de 

gereedschappen die nodig zijn om bijvoorbeeld vloeren te leggen, af te werken en/of te 

onderhouden. Wanneer klanten een product is vergeten zijn te bestellen of tekort komen, dan 

kunnen de producten, na contact te hebben gehad met UZIN UTZ, direct worden afgehaald bij een 

INTR. Point in de buurt. Hierdoor lopen projecten geen vertraging meer op. Uniek is bovendien dat 

INTR. in één verkoop alle aanverwante producten kan leveren. Denk aan gordijnrails, stripjes of 

ondervloeren, hiermee worden klanten compleet ontzorgd. 

Toegang InCoda 

Gratis toegangskaarten via :  https://fal.cn/3r5GS 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor aanvullende info kunt u contact opnemen met: 

 

INTR. & Uzin Utz Nederland  

Ilse van Bodegom, Communicatie Manager 

Mobiel 06 13 24 8114 | e-mail ilse.vanbodegom@uzin-utz.com 

 


