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Bij Obimex zijn we trots op wie we zijn en
wat we doen. Daarom vertellen we jullie via
deze brochure graag meer over ons bedrijf,
onze activiteiten en onze drijfveren.
De Nederlandse afbouw is een mooie branche. De werkwijze
is snel, eerlijk en gemoedelijk. Natuurlijk, het kan ook hectisch
zijn: mensen binnen de afbouwbranche zijn afhankelijk van
levertijden, logistiek en precisiewerk. Om op deze punten te
slagen en zo projecten tot een succes te maken, is een goede
onderlinge relatie misschien wel de belangrijkste voorwaarde.
Wij geven daar heel zorgvuldig invulling aan en we merken dat
onze klanten dat enorm waarderen. Mensen doen immers nog
altijd zaken met mensen!

“WE PROBEREN DE
AFBOUWER ZOVEEL
MOGELIJK TE ONTZORGEN,
WANT DAT MAAKT ONS
BEDRIJF SPECIAAL:
HONDERD PROCENT INZET,
VOLLEDIGE AANDACHT
EN ALTIJD EEN STAP
VERDER.”

De samenwerkingen tussen Obimex, de producent en de
afbouwer maken projecten tot een flexibel geheel. In dit proces
zijn wij ons ervan bewust een belangrijke spil te zijn. We
proberen de afbouwer zoveel mogelijk te ontzorgen, want dat
maakt ons bedrijf speciaal: honderd procent inzet, volledige
aandacht en altijd een stap verder.
Michel Verweg, eigenaar Obimex
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OVER OBIMEX

MET OBIMEX
IS HET PRETTIG
WERKEN
Van een groothandel voor de binnenafbouw
mag je vandaag de dag meer verwachten
dan alleen een ruim en hoogwaardig assortiment. Minstens zo belangrijk is de kwaliteit
van de service die wordt geleverd, bijvoorbeeld in de vorm van deskundig advies,
snelle levering en het netjes nakomen van
afspraken. Juist op die terreinen kan een
moderne groothandel toegevoegde waarde
bieden en zich onderscheiden.
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WAAR WIJ VOOR STAAN
Bij Obimex vinden we het leveren van dit soort toegevoegde
waarde heel vanzelfsprekend. Natuurlijk kun je bij ons
terecht voor de beste producten en materialen. Maar we
gaan graag een stap verder; dag in dag uit zetten we ons
in om vertrouwen te verdienen – en steeds weer waar te
maken. Bij onze klanten en opdrachtgevers, maar ook bij
onze leveranciers en medewerkers. Wij zijn er namelijk
van overtuigd dat aandacht en vertrouwen de beste basis
vormen voor solide, langdurige relaties en partnerships.

DE KRACHT VAN EEN
FAMILIEBEDRIJF
Obimex is van huis uit een echt familiebedrijf en dat is aan alles te merken.
De lijnen zijn kort en de drempels laag.
Binnen de hele organisatie heerst
een grote mate van betrokkenheid en
flexibiliteit. Mede daardoor is het met
Obimex altijd prettig werken.
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ONZE KERNWAARDEN

WAT ONS
ANDERS MAAKT

AANDACHT
& PASSIE
Wij doen ons werk vanuit een oprechte passie
voor het (afbouw)vak. Daarbij verdiepen we ons
graag in de specifieke behoefte van onze klanten,
opdrachtgevers en leveranciers. Zo kunnen we
iedereen de aandacht geven die hij verdient.

KUNDIG &
GEMOTIVEERD
Obimex is niet zomaar een leverancier. Je hebt bij
ons te maken met enthousiaste mensen die hun
vak verstaan. Zij begrijpen met welke vraagstukken
jij in de praktijk te maken hebt en dragen concrete
oplossingen aan waarmee je verder kunt.
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FAMILIEBEDRIJF
Obimex is een familiebedrijf met een traditie die
teruggaat tot 1975. In de loop van al die jaren is er
binnen onze onderneming een cultuur gegroeid van
saamhorigheid en zorgen voor elkaar. De meeste
medewerkers blijven vele jaren bij ons in dienst.
Dat maakt ons als bedrijf extra sterk.

EXPERTISE
De afbouwbranche is een boeiende en veelzijdige
wereld. Wij zijn al vele jaren thuis in die wereld en
hebben een schat aan expertise opgebouwd die
we zorgvuldig up-to-date houden en graag delen
met onze relaties. Daarmee is Obimex een waardevolle kennispartner.

PROFESSIONEEL
& FLEXIBEL
Onze werkwijze kenmerkt zich door pure professionaliteit. Onze mensen verstaan hun vak en stellen
zich zeer oplossingsgericht en flexibel op. Bovendien doen ze alleen beloften als ze weten dat ze die
ook kunnen nakomen. Daar kun je op rekenen.

TOTAAL
ASSORTIMENT
Obimex biedt een breed en complementair assortiment waarin jij als ondernemer in de droge afbouw
alles vindt wat je nodig zou kunnen hebben om
werk van topkwaliteit te leveren. Je hebt dus maar
één leverancier nodig. Dat is makkelijk.

INNOVATIEF
& NIEUW
Stilstand is achteruitgang, ook in de droge
afbouw. Daarom volgen wij alle ontwikkelingen
op de voet en zijn we altijd actief op zoek naar
innovatieve nieuwe producten en/of verwerkingsmethoden om het bouwproces nóg efficiënter en
duurzamer te maken.

EFFICIËNTE
LOGISTIEK
Voor de levering van onze producten hebben we
een doordacht logistiek systeem ontwikkeld. We
kunnen vrijwel altijd de volgende dag leveren, op
elke gewenste locatie. Bovendien bieden we uitgebreide mogelijkheden voor verticaal transport, tot 8
bouwlagen hoog.
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ONZE GESCHIEDENIS

ONZE GESCHIEDENIS

1975
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DE
OBIWAND

2005

GENERATIE OP
GENERATIE

OBIMEX
ANNO
NU

HET
BEGIN

1997

DE GEBOORTE
VAN OBIMEX

2001

De geschiedenis van ons bedrijf begon in
1975, toen de familie Verweg de Verweg-groep
oprichtte. Jarenlang hebben we ons vervolgens
toegelegd op de droge binnenafbouw, met een
focus op wanden, plafonds en akoestiek. In de
loop der jaren hebben we heel wat producten
goed leren kennen. Zo groeiden we uit tot een
volwaardig opererend specialist.

Toen de tijd rijp was en materialen een steeds grotere rol
begonnen te spelen binnen onze onderneming, kwamen we
tot de conclusie dat het tijd werd om de verschillende disciplines hun eigen ruimte te geven. Daarom besloot toenmalig
directeur Tinus Verweg in 1997 de handelsactiviteiten onder
te brengen in een apart nieuw bedrijf: Sindsdien timmert
Obimex zelfstandig aan de weg als landelijke groothandel
in plafonds, wanden en verlichting. In korte tijd ontwikkelde
ons bedrijf zich tot een marktbepalende speler – en een
vertrouwde partner voor relaties in heel Nederland.

In de late jaren ’90 klonk in afbouwmarkt
steeds luider de vraag om een hoogwaardige 100 mm-systeemwand. Daarom kwam
Obimex in 2001 met het eigen product
Obiwand. We ontwikkelden het in samenwerking met professionele wandenbouwers.
Resultaat: een systeemwand die wordt
gekenmerkt door eenvoud, stabiliteit en
montagegemak. Sinds de lancering zijn we
ons product continu blijven doorontwikkelen,
met onder meer de toevoeging van H-profielen en een volglazenwand.

In 2005 nam Michel Verweg
de dagelijkse leiding over van
zijn vader Tinus, zoals dat in
echte familiebedrijven gaat.
Sindsdien geeft Michel als
tweede generatie Verweg
leiding aan Obimex zoals we
dat nu kennen.

Met een focus op innovatieve
producten, een eigen systeemwand en een ongekend compleet
assortiment is Obimex vandaag de
dag een begrip in de droge afbouwbranche. Een hecht familiebedrijf
met 60 medewerkers, waar de
sfeer nog altijd wordt bepaald door
betrokkenheid, Oost-Nederlandse
nuchterheid en een verfrissende
recht-toe-recht-aan-mentaliteit.
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ONZE MENSEN

DE MENSEN
DIE HET
VERSCHIL
MAKEN
10

Je kunt als organisatie je zaakjes nog
zo goed voor elkaar hebben, het succes
staat of valt met de mensen die het
allemaal moeten uitvoeren. Bij Obimex
prijzen we ons gelukkig met een team
van professionals die bereid zijn elke dag
het beste van zichzelf te geven, voor hun
klanten én hun collega’s.
GEDREVEN EN FLEXIBEL
Onze medewerkers zijn stuk voor stuk specialisten op
hun vakgebied. Zij hebben de gedrevenheid om hun
kennis bij te houden en te delen, en de flexibiliteit om
in elke situatie de oplossingen aan te dragen die nodig
zijn. Zo maken zij het verschil.

THUISGEVOEL
Het spreekt voor zich dat wij trots zijn op onze mensen.
Obimex ademt een open sfeer uit. Aangezien onze medewerkers veel van hun tijd doorbrengen binnen ons bedrijf,
hebben we een werkomgeving gecreëerd met een huiselijke,
familiare sfeer. Gewoon omdat mensen in zo’n omgeving
het beste functioneren; als persoon én als professional.
Daarnaast motiveren we onze medewerkers om fit te blijven
in onze eigen sportschool en geven we hen de ruimte om
zich te blijven ontwikkelen. Met het oog op dat laatste
nodigen we bijvoorbeeld maandelijks een leverancier uit
om onze medewerkers bij te praten over de jongste ontwikkelingen in zijn assortiment. Het gevolg van dit alles is dat
mensen zich thuis voelen bij Obimex. Zoals het hoort bij een
familiebedrijf.

ARBO
Mede dankzij een grondige renovatie van ons bedrijfspand in
2019 voldoen we optimaal aan de jongste Arbo-voorwaarden. Zo is er een nieuwe klimaatbeheersing geïnstalleerd en
worden de kantoren nu van vocht voorzien door moswanden. Verder hebben we in hoogte verstelbare bureaus en
bureaustoelen die je als medewerker helemaal kunt aanpassen aan jouw voorkeuren. En daar blijft het niet bij; we
blijven onszelf verbeteren. We hebben nu bijvoorbeeld ook
een ompakmachine die zware materialen op verschillende
kleinere pallets kan pakken. Daarnaast kijken we naar de
mogelijkheden om te werken met een exoskelet dat zwaar
tillen lichter maakt.
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DUURZAAMHEID

WE WEKKEN ONZE
EIGEN STROOM
OP MET MAAR
LIEFST 546
ZONNEPANELEN
OP HET DAK VAN
ONS PAND.

OOG VOOR
DE WERELD

Als moderne groothandel in afbouwproducten en -materialen voelen we
bij Obimex een duidelijke verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we
actief zijn. Dat vertaalt zich in zorg en
aandacht voor de mensen die voor en
met Obimex werken. Hun veiligheid,
gezondheid en welbevinden staan voor
ons altijd op de eerste plaats.
DUURZAAMHEID
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is
eveneens terug te zien in uitgesproken beleid en
maatregelen met betrekking tot duurzaamheid. Zo
voldoen onze vrachtwagens aan de nieuwste eisen
voor milieuzones en zorgen we ervoor dat er zoveel
mogelijk ‘vol’ wordt gereden. Daarnaast gebruiken we
waar mogelijk elektrische auto’s en wekken we onze
eigen stroom op met maar liefst 546 zonnepanelen op
het dak van ons pand. Deze eigen stroom gebruiken
we onder meer voor het aandrijven van een duurzame
warmtepomp, die ons bedrijf voorziet van een aangenaam binnenklimaat.

BEWUSTE
KEUZES
Ook als het gaat om thema’s als afvalbeleid en
materialenkeuze maken we bewuste keuzes die zijn
gericht op duurzaamheid. Zo scheiden we al ons
afval, zowel op kantoor als in het magazijn. Verder
hanteren we onder meer certificeringen op basis van
de FSC®- en PEFC™-standaarden.
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PRODUCTEN

ONZE
PRODUCTEN

OBIMEX COLLEGE

Het productassortiment van Obimex
is onderverdeeld in vier segmenten.

JE BENT NOOIT
UITGELEERD
PLAFONDS

WANDEN

Systeemplafonds, gipsplafonds, monolithische
plafonds, plafondeilanden, metalen plafonds en
plafondspecials.

Systeemwanden en glazen wanden van ons
eigen merk Obiwand, metal stud-wanden en
wandakoestiek.

Obimex is een lerende organisatie die bewust probeert op allerlei gebieden steeds
beter te worden. Maar kennis die we vergaren, willen we ook graag delen.
Dat doen we bijvoorbeeld met ons eigen Obimex College.
VERSTERK JE BUSINESS
Heb je wel eens vragen over montagevoorschriften of de
beste manier om een bepaald product te verwerken? Twijfel
je soms of je offertes op de juiste manier zijn opgebouwd?
Obimex helpt je graag je kennis en kunde naar een hoger
plan te tillen en je business te versterken. Met het oog
daarop hebben we Obimex College ontwikkeld. Vanuit
dit initiatief bieden we cursussen aan om de afbouwer te
helpen zichzelf te upgraden, door nieuwe producten te
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VERLICHTING

AFVOEGMATERIALEN

Duurzame en energiebesparende verlichtingsoplossingen zoals led armaturen, inbouwspots,
wandstralers en toebehoren.

Een compleet aanbod in voegenvullers, ready-mix
pasta’s, gaasband, flexcorners en - gereedschappen. Altijd voorop met nieuwe innovaties vanuit
Amerikaanse drywall-expertise, zoals Sudden Bond
Refill-dozen, skimming blades en finishing boxes.

leren kennen of daadwerkelijk te leren monteren met onze
systeemwanden en H-profielen. We streven ernaar elk
kwartaal twee cursusdagen te verzorgen, van basisniveau
montage tot gevorderd. Binnen Obimex College werken we
ook nauw samen met onze leveranciers. Bij deze partners
kun je bijvoorbeeld eens een kijkje in de keuken nemen,
een specifieke commerciële opleiding volgen of een praktijkgerichte training bijwonen.

MEER WETEN?
Meer informatie over komende activiteiten
van Obimex College vind je op
www.obimex.nl/obimex-college.
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LOGISTIEK

Op logistiek gebied stelt Obimex één
doel centraal: het jou allemaal zo
makkelijk mogelijk te maken. Vanuit
ons enorme magazijn in Almelo
kunnen wij vrijwel elke bestelling binnen 24 uur leveren, overal
in Nederland. De stelregel is: voor
14.00 uur besteld is de volgende dag
in jouw opslag/magazijn of op de
bouwplaats. Indien gewenst kunnen
we voor optimale efficiency je bestellingen verpakken per locatie. Ook
waterdicht verpakken (van bijvoorbeeld gipsplaten) behoort tot de
mogelijkheden.

DOORDACHTE
LOGISTIEK

PROFESSIONELE KRACHTEN
Een deel van de transporten doen we met eigen
vrachtwagens, bestuurd door zeer ervaren,
deskundige en behulpzame chauffeurs. Die eigenschappen gelden overigens ook voor de chauffeurs van het transportbedrijf dat voor ons al vele
jaren dagelijks ritten uitvoert: Muller Transport uit
Enter. Voor het ‘sjouwwerk’ op locatie werken we
samen met de gespecialiseerde landelijke organisatie Wiver logistiek personeel.

OOK VERTICAAL TRANSPORT
Inpandige leveringen op hoogte zijn geen probleem. Wij
kunnen bestellingen afleveren op een vrachtwagen die is
uitgerust met een transportkraan met een hoogtebereik van
20 of 27 meter. Indien nodig kunnen we de kraanwagen
bovendien uitrusten met onze kantelhaak en elektronische
palletwagen, zodat we een vracht snel over een verdieping
kunnen verdelen. Ook de bokken waarop gips tegenwoordig op de bouw moet staan, kunnen we op verzoek voor je
meenemen. Zo is je hele logistieke vraagstuk in één keer
opgelost. Kortom: Obimex maakt het werken op hoogte
makkelijk, voordelig en snel.
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OBIMEX
ONLINE
Veel klanten van Obimex plaatsen hun bestellingen bij voorkeur telefonisch.
Het persoonlijke contact met onze medewerkers wordt nog altijd zeer gewaardeerd.
Toch zien we de laatste jaren een toename van het aantal bestellingen via e-mail.
Ook onze webshops worden steeds beter bezocht.
DE OBIMEX-WEBSHOP
Via webwinkel.obimex.nl kun je al onze producten en
materialen snel en eenvoudig bestellen. Het assortiment
is overzichtelijk weergegeven en dankzij een slimme
zoekmachine vind je snel wat je nodig hebt.
DE WEBSHOP AFVOEGEN.NL
Op afvoegen.nl kunnen afvoegers, wandafwerkers en
andere vaklieden terecht voor ons complete assortiment
afvoegmaterialen en -gereedschappen.
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DE GRATIS AFBOUW APP
Met de Afbouw App biedt Obimex de afbouwwereld een
interactief platform, met altijd actuele informatie over belastingen, wetgeving, Arbo, producten en nog veel meer. Een
bijzondere community waar de hele branche ook ideeën en
inzichten uitwisselt. Daarnaast volg je hier de belangrijkste
leveranciers van de Nederlandse afbouw. De Afbouw App is
gratis te downloaden via de Apple App Store en Google Play.

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
T (0031 (0)546) 45 55 13
E verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL

