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complete support

Supporter

van uw bedrijf
Altac Coating Group levert een totaalpakket
coatings en coating-gerelateerde producten aan
professionele lakverwerkende bedrijven in de
branches Automotive, Industry en Yachting. Maar
wat we vooral leveren is complete support, door mee
te denken over manieren om efficiënter te werken en
kosten te besparen.
We zijn een familiebedrijf met een bovengemiddelde focus op service en
hebben veel kennis in huis die we graag met u delen. Vanuit onze expertise
kunnen wij u helpen de beste eindresultaten te bereiken en uw inkoop te
optimaliseren.

Familiebedrijf sinds 1978
De historie van Altac Coating Group gaat terug tot 1978, toen de families
Alkema en Tacoma VOF Handelsonderneming Altac oprichtten. Met twee
Fiat-bussen werden vanuit Drachten en Easterein garages en schadeherstelbedrijven in Friesland bediend. Al snel werd het werkgebied uitgebreid
naar Groningen en Noord-Holland en werden de bussen vervangen door
vrachtwagens die dienst deden als rijdend magazijn.
Ons bedrijf is sindsdien gestaag doorgegroeid en ook het werkgebied werd
groter. Er volgden verhuizingen en uitbreidingen met diverse werkmaatschappijen. Sinds 2010 wordt Altac geleid door de tweede generatie en heeft
de VOF een Holding-structuur. Maar ondanks alle ontwikkelingen en uitbreidingen, is de cultuur binnen familiebedrijf Altac nog hetzelfde: meedenken
met de klant, persoonlijke service leveren en goed up to date blijven.
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Totaalpakket
en eerlijk advies
Vanuit vestigingen in Drachten en Aalsmeer levert Altac Coating
Group een enorm assortiment kwaliteitsproducten tegen concurrerende
prijzen, voorzien van deskundig advies. Als onafhankelijk totaalleverancier beoordelen we welk product of welke methode voor u
het beste resultaat oplevert, waarbij kosten en efficiëntie worden
meegewogen. De ene keer voldoet een voordelig product prima,
terwijl het een andere keer verstandiger is te kiezen voor een product
uit het hogere segment. Wij helpen u bij het maken van die overweging.

Training en support
Wij zijn supporter van uw bedrijf. Uw doel is ons doel: met zo weinig mogelijk kosten het beste
resultaat bereiken. Door middel van trainingen, technische ondersteuning en advies helpen wij
u daarbij.

Specialisten
Altac Coating Group heeft drie specialismes: Automotive, Industry en Yachting. Iedere branche
vraagt om specifieke kennis en expertise. Onze deskundige medewerkers volgen alle ontwikkelingen
op de voet en staan altijd klaar om u te adviseren. Wij blijven investeren in de kwaliteit van onze
medewerkers door vakgerichte opleidingen en trainingen.

Non-paint
Behalve complete verfsystemen leveren wij alle benodigde non-paintproducten, zoals doeken,
kwasten, tape en schoonmaakmiddelen. Maar ook voor persoonlijke beschermingsmiddelen,
schuur- en slijpmaterialen, machines en veiligheidsapparatuur kunt u bij ons terecht.
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AUTOMOTIVE

Efficiënt werken
en slim inkopen
Schadeherstelbedrijven en vrachtwagenspuiterijen
hebben te maken met krappe marges. Efficiënt
werken en slim inkopen is dan cruciaal. Altac
Coating Group is totaalleverancier voor de
autoschadeherstelbranche. Wij leveren autolakken,
primers en fillers met een uitstekende prijskwaliteitverhouding, zodat u kosten bespaart
zonder concessies te hoeven doen aan kwaliteit.

Expertise
De markt en technologie zijn continu in beweging. Wij volgen alle
veranderingen op de voet en staan voor u klaar met advies op
gebieden als milieu, Arbo, werkplaatsuitrusting en spuittechnieken.
Wij bieden diverse trainingen aan, zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast profiteert de klant ook van ons 1-2-3- Profit
concept, dat we verderop in deze brochure toelichten.
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YACHTING

Esthetisch en bestand
tegen de elementen
Aan het lakwerk van exclusieve jachten worden
hoge esthetische eisen gesteld. De complete
verfsystemen van Altac Coating Group garanderen
een oogstrelend resultaat en zorgen voor een
optimale bescherming van onderwaterschip,
bovenwaterschip en scheepsinterieur.

YEC–Yachtpaints

Equipment & Consultancy
Gerenommeerde groothandel
in jachtlakken en aanverwante materialen
YEC is al jaren een internationaal begrip in de jachtbouw en levert
de complete range producten en materialen voor de professional
die het beste voor zijn klant wil. Goed geschoolde en getrainde
medewerkers zetten hun expertise in voor een grote verscheidenheid
aan klanten in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld door het
verrichten van metingen en het geven van adviezen. YEC levert
zowel aan professionele jachtbouwers en jachtschilders als aan
watersportwinkels. Zo heeft ook de retailer de beschikking over een
grote verscheidenheid aan hoogwaardige producten. De jachtlakken, plamuursystemen en non-paint producten zijn zonder
uitzondering van topkwaliteit. Het assortiment bestaat uitsluitend uit
gerenommeerde merken. Zo is YEC partner van AkzoNobel en wordt er
veel gewerkt met de merken International en Awlgrip.
Een efficiënt distributiesysteem garandeert een snelle logistieke
afhandeling. Er wordt dagelijks uit voorraad geleverd.
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INDUSTRY

Industrieel finishing
specialist
Als specialist van hoogwaardige lakken weet
Altac Coating Group alles van laagdikte,
ondergrondbehandeling, glansgraad, technische
normen en industriële eisen. Dat verzekert u
van de juiste coating in de juiste kleur voor uw
toepassing. Daarnaast kunnen wij u voorzien
van de benodigde apparatuur en hebben we
een eigen onderhouds- en reparatiedienst om
uw equipment in perfecte staat te houden.

Schilderwerk
Altac Coating Group heeft een breed en hoogwaardig assortiment
verfproducten voor elke ondergrond; van hout tot staal, van beton
tot kunststof. We weten alles van ondergrondbehandeling en coaten.
Samen met onze adviseurs komt u tot de beste keuzes, zodat u perfect
werk kunt afleveren waarmee uw klanten lange tijd vooruit kunnen.

Interieurlakken
Interieurs voor jachten, woningen of kantoren zijn vaak gemaakt
van luxe houtsoorten. Een perfecte finish is dan essentieel, evenals
specifiek product- en applicatie-advies. Ons assortiment bestaat uit
hoogwaardige, machinale laksystemen met focus op UV-drogende
lak en zowel oplosmiddelhoudende als watergedragen oplossingen
voor industriële verwerking. Onze specialisten geven advies en als
dat nodig is trainingen op locatie.
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1
Beheersbare
bedrijfskosten

2

3

1-2-3
PROFIT CONCEPT
Efficiënter werken bespaart kosten. Met dat als
uitgangspunt hebben wij een concept ontwikkeld
waarmee u uw bedrijfsprocessen en voorraden
kunt optimaliseren. 1-2-3 Profit verzekert u van
de juiste mix aan materialen en geeft inzicht in
verbruik, zodat u zich niet meer bezig hoeft te
houden met voorraadbeheer. De drie pijlers van
het 1-2-3 Profit concept:

1. Pakketoptimalisatie
Bespaar op kosten door slimme keuzes te maken. Voordelige
producten waar mogelijk, hoogwaardige producten waar nodig.
Altac Coating Group geeft u objectief advies.

2. Procesmonitoring
Via een online tool krijgt u inzicht in uw verbruik van coatings en
coating-gerelateerde producten. Altac Coating Group kijkt waar u
kunt besparen op kosten en biedt oplossingen op maat.

3. Fullservice magazijnbeheer
Altac Coating Group houdt uw voorraad op peil, 24/7. Via onze App
geeft u eenvoudig bestellingen door, die desgewenst door onze
bezorger worden ingeruimd.

en optimaal rendement
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Uitsluitend
topmerken

Supporter

van uw bedrijf

Altac Coating Group is onder andere
leverancier van de volgende merken:

Om processen snel en vloeiend
te laten verlopen investeert Altac
Coating Group veel in automatisering. Zo hebben we recent een
digitaal bestelportaal gelanceerd
waarop al onze producten staan,
voorzien van technische en overige
informatie. Ook is het mogelijk via
een bestel-app bestellingen door te
geven, zodat de klant tijd bespaart
en snel weer verder kan met zijn
werkzaamheden..
Voor

het

bestellen

van

materialen

kunnen

klanten van Altac Coating Group inloggen op
de website of gebruikmaken van de bestel-app.
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PPG
Nexa Autocolor
Selemix
Spies Hecker
Octoral
De Beer
Valspar
Colormatic
Feyco
Teknos
De IJssel
Seajet
Checci
Sigma
Heerenlux
3M
Finixa
Colad
Mirka
Norton
Car System
Sata
DeVilbiss
Rupes
Festool
Hamach
En andere!

Een sterke
groep
Altac Holding bestaat uit meerdere
bedrijven die coatings en coatinggerelateerde producten leveren. Een
deel van deze bedrijven werkt sinds
2019 onder de naam Altac Coating
Group. Dat zijn Coating Group Holland,
Handelsonderneming Altac en ASpect
Yacht Paints.
Andere tot de holding behorende bedrijven zijn
Service Group Holland, Equipment Group Holland,
Tools Group Holland, Blok Filters en Yec. Yec neemt een
bijzondere positie in omdat het onder de divisie Yachting
van de Altac Coating Group valt, maar de eigen
merknaam hanteert.
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