
Y O U R  N E E D S .  O U R  P A N E L S .

Laten we de lat hoog leggen in de markt!

Sinds de oprichting heeft EPCO altijd geprobeerd om 

haar partners de beste keuze panelen met de beste prijs-

kwaliteitverhouding aan te bieden. En op het gebied van 

prijs hebben we er altijd naar gestreefd om transparant te 

zijn door onze prijzen overeenkomstig aan te passen aan de 

ontwikkelingen van onze grondstoffen, zowel bij daling als 

bij stijging.

Al meer dan een jaar zijn helaas de prijzen voor staal- en 

polyurethaanschuim gestegen en wij hebben deze trend, 

althans gedeeltelijk, moeten volgen.

Als onze concurrenten geconfronteerd worden met hetzelfde 

verschijnsel en ook hun tarieven hebben aangepast, dan is 

blijkbaar niet iedereen zo transparant.

Wij hebben namelijk een marktanalyse uitgevoerd en uit het 

testrapport blijkt dat alleen EPCO een buitenzijde staalplaat 

gebruikt met verzinkt staal Z225 (225gr /m2 zink) voor alle 

voorgelakte panelen. Sommige van onze concurrenten 

gebruiken daarentegen zelfs een kwaliteit onder de Z100.

Indien men door het verlagen van het zinkgehalte prijsstijgingen 

kan beperken, moet ook worden opgemerkt dat het metaal 

kwetsbaarder wordt voor corrosie, en vervalt tevens de tien-jaar 

garantie die door staalproducenten wordt aangeboden. Wij 

adviseren daarom voorzichtig te zijn met dergelijke voorstellen 

en altijd de zinklaag dikte van het staal te controleren.

We proberen u altijd de beste oplossingen aan te bieden en 

ontwikkelen voortdurend nieuwe producten, maar we hebben 

ervoor gekozen om dit nooit te doen ten koste van de kwaliteit 

die onze reputatie heeft gemaakt. Onze voorgelakte panelen 

zullen daarom de Z225 zinklaag dikte behouden.

Een belangrijk argument welke wij u graag laten toevoegen 

aan uw eigen documentatie, waardoor u zich beter van uw 

concurrenten kunt onderscheiden en wij samen doorgaan 

om de lat hoog te leggen in de markt.
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