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REDOCOL 

Het eigen merk van Ostermann 
 
Het door Ostermann ontwikkelde eigen merk REDOCOL omvat inmiddels ruim 

500 artikelen voor dagelijks gebruik in de professionele werkplaats, als beste 

getest in kwaliteit én prijs. Van allerlei werkplaatsbenodigdheden tot een 

collectie van meubelgrepen en een compleet programma in lijmen en 

reinigingsmiddelen, prijsgunstig en kwalitatief hoogwaardig. 

 

REDOCOL Lijmen en reinigingsmiddelen 

Producten, zoals de smeltlijm Kantomelt en Kantol greenline of de D3 witte lijm 

Kombicoll Super-N zijn ondertussen een begrip in elke werkplaats geworden. 

Bovendien bevinden zich alle belangrijke lijmen in het assortiment, die de keuken-, 

meubel-, en interieurbouwer in zijn werkplaats nodig heeft. En omdat lijmen en 

reinigen nu eenmaal samenhoren, vindt de vakman bij REDOCOL uiteraard ook de 

passende reiniger. Neem bijvoorbeeld het door Ostermann zelf ontwikkelde sproei- 

en reinigingsmiddel op plantaardige basis Teclinex One-for-All of Finish-Reiniger 61 

als biologisch afbreekbaar reiningsmiddel, beiden geschikt voor nagenoeg alle 

materialen. 

 

TIP: REDOCOL pompsproeifles 

Voor het perfect doseren van alle Ostermann reinigingsmiddelen adviseert 

Ostermann de REDOCOL pompsproeifles van kunststof. De lichte, extreem stevige 

en universeel te gebruiken sproeifles ligt bijzonder aangenaam in de hand en zorgt 

voor een perfecte dosering bij het sproeien. Zij kan voor de meeste 

oplosmiddelhoudende vloeistoffen gebruikt worden. 

 

REDOCOL Meubelgrepen en stelpoten 

Met de populaire REDOCOL meubelgrepen biedt Ostermann de vakman waardevolle 

inspiratie en voor elke smaak een passende greepoplossing. Minder zichtbaar, maar 

niet minder praktisch voor de keukenbouw zijn de REDOCOL stelpoten. Hier zijn 

kwaliteit, een lichte montage, veelzijdig toebehoren maar ook de prijs van belang. 

 

REDOCOL Werkplaatsbenodigdheden 

Vaak zijn het de kleine dingen, waarop het in de dagelijkse werkzaamheden in de 

werkplaats aankomt. Ook hier heeft REDOCOL praktische hulpmiddelen, zoals 

bijvoorbeeld verbindingsplaatjes van berken of beuken, deuvels, klittenband of 

kantenklemmen, die in geen werkplaats kunnen ontbreken. Speciaal voor 

verstekverlijmingen adviseert Ostermann het bijzondere sterk klevende en 

scheurvaste PVC plakband. Voor onderhoud en reiniging van oppervlakken zijn er 

speciale producten voor meubellinoleum. 
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De merknaam REDOCOL bestaat uit de lettergrepen "RED-O" en "COL". De "RED-

O" staat voor de rode O, te herkennen als een rode rol kantenband, het beeldmerk 

van Ostermann. De lettergreep "COL" staat voor het begrip "COLLECTION" en 

daarmee als afkorting voor de complete productassortiment van het Ostermann-

huismerkprogramma. Alle producten die onder het merk REDOCOL gevoerd worden, 

voldoen aan de hoogste kwalitatieve eisen voor professioneel gebruik. Uiteindelijk 

zijn de eigen merk producten nauw verbonden aan de naam Ostermann. Uitsluitend 

producten die voldoen aan strenge kwaliteitseisen en door ons als beste getest zijn, 

komen in aanmerking voor het merk REDOCOL, topkwaliteit voor een lage prijs! 

 

Verdere informatie over de producten op www.ostermann.eu 

 

Ostermann Service 

 Kanten per meter vanaf 1 meter 

 Kanten snijden op iedere gewenste breedte tot 100 mm 

 Kanten in verschillende diktes 

 Kanten in ABS, melamine, acryl, aluminium en echt hout 

 Airtec kanten uitlevering in 4 werkdagen 

 Laser kanten uitlevering in 4 werkdagen 

 Infratec kanten uitlevering in 4 werkdagen 

 Kanten voorlijmen met smeltlijm 

 Grootste voorraadprogramma in Europa met 120.000 koppelingen kant bij plaat 

 Grootste kantenassortiment in Europa.  

 Voorraadartikelen voor 16:00 uur besteld, normaal gesproken de volgende 

werkdag in huis 

 Op iedere online bestelling minimaal 2 % extra korting (Shop en App) 

 

Over Ostermann 

De Ostermann-Groep met hoofdkantoor en centraal magazijn in Bocholt Duitsland is 

een zeer klantgerichte en in Europa groeiende vakhandel voor keuken-, meubel- en 

interieurbouw. Met ongeveer 400 medewerkers en het dagelijks versturen tot wel 

6.000  orderregels is Ostermann marktleider in Europa als het gaat om kantenband, 

meubelbeslag, inbouwartikelen en werkplaatsbenodigdheden. Vanuit Bocholt 

Duitsland en de vestigingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Italië, en Frankrijk 

beleverd Ostermann meer dan 25.000 keuken-, meubel- en interieurbouwbedrijven in 

heel Europa. 

 

Over Ostermann Nederland BV 

Al in 1993 nam de Rudolf Ostermann GmbH uit Duitland de aandelen over en werd 

Medomat BV de eerste buitenlandse dochteronderneming. In 2012 volgde door de 

uitbreidingen in Europa en de uniformiteit binnen de groep de naamswijziging van 

Medomat BV in Ostermann Nederland BV. Vanuit de vestiging in Nijverdal bewerkt 

een team van 13 medewerkers de Nederlandse markt. Dagelijks adviseren en 

http://www.ostermann.eu/
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verkopen zij onder leiding van directeur Erik Sambros het alsmaar groeiende 

Ostermann assortiment kantenband, meubelbeslag, inbouwartikelen en 

werkplaatsbenodigdheden aan klanten in heel Nederland.  

 

Afbeeldingen en bijschriften: 

 

    
Name: Ostermann_PF_Redocol_Plexischild_imGranulat   
Bijschrift:. BU:.Onder het merk REDOCOL vindt men lijmen voor elke toepassing. 

 
Name: Ostermann_PF_Reiniger   
Bijschrift: De oppervlakte- en machinereiniger op basis van biologische alcohol past als duurzaam en milieuvriendelijk 
reinigingsmiddel perfect in het REDOCOL assortiment. 

 

 
Name: Ostermann_PF_Redocol_Reiniger_Spruehflasche   
Bijschrift: Met de extreem stevige REDOCOL pompsproeifles zijn reinigingsmiddelen perfect te doseren.  
 
 

 
Name: Ostermann_PF_Redocol_PVC_Klebeband   
Bijschrift: De extra sterke REDOCOL PVC plakband is niet alleen om te verpakken, maar ook speciaal geschikt voor het 
vastzetten van verstekverlijmingen bij korpusverlijmingen. 
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Uw contactpersoon: 

 
 

Erik Sambros  

Managing Director Ostermann Nederland BV 

 

E-Mail  E.Sambros@ostermann.eu 

Tel. +31 (0)548 620 606 

Fax +31 (0)548 620 696 

 

Wij zouden het op prijs stellen als uw redactie hieraan aandacht wil besteden. Wij 

houden ons aanbevolen voor presentexemplaren. 
 


