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Op 9 januari 2017 vierde Coatinc Bochum GmbH een klein jubileum. In bijna vijf decennia is het bedrijf uitge-
groeid van puur een verzinkerij tot een veelzijdige full-service-oppervlaktebehandelaar. Op naar de volgende 
45 jaar!

De vestiging in Bochum is net zo belangrijk voor klanten van The Coatinc Company (TCC) als voor het bedrijf zelf. 
In de Carolinenglückstraße is de holdingdirectie gevestigd. Hier wordt de koers van de holding bepaald, en wor-
den alle grote besluiten genomen voor dit ruim 130 jaar oude, internationaal opererende familiebedrijf.

Uiteraard is er in Bochum behalve de administratieve unit van de TCC-holding ook een goed lopende fabriek. In 
de loop der jaren is deze verzinkerij opgebloeid, en uitgegroeid tot een full-service-oppervlakteveredelaar met 
een breed spectrum aan mogelijkheden. "We werken hier voor een optimale corrosiebescherming in eerste 
instantie met twee traditionele baden voor thermisch verzinken, maar daarnaast ook met poedercoating of de 
duplex-methode", aldus Udo Scholz, bedrijfsleider van de vestiging in Bochum. "We bieden echter ook passiveren 
aan, waardoor de aangeleverde werkstukken extra glans krijgen, en langer behouden blijven", vervolgt Scholz.

De klanten komen voornamelijk uit de staalbouw en de metaalbewerking. Op een strategisch waardevolle locatie in 
het 'diepe westen' van Duitsland biedt Coatinc Bochum, behalve oppervlaktebehandelingen, ook haal- en breng-
diensten op maat aan. Voor de klanten betekent dat efficiëntie en snelheid - voordelen die een positief effect 
hebben op de winstgevendheid.

De flexibele en veilige logistieke oplossingen maken het full-service-aspect compleet, en zorgen aan de zijde van 
de klant voor tevredenheid. Dankzij de korte afstanden tot de zusterfabrieken in Siegen, Scherpenzeel en Roer-
mond is Coatinc Bochum uiteraard ook in staat om andere behandeltechnieken aan te bieden, zoals natlakken, 
anodiseren of hoge temperatuur verzinken.

Zo kan de fabriek in het hart van het Ruhrgebied de behoeften en wensen van zijn klanten combineren met 
de degelijkheid van oppervlakteveredeling. De certificeringen conform DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 
50001:2011 en DIN EN ISO 1090 garanderen dat er aan fundamentele voorwaarden wordt voldaan. De regelma-
tige vernieuwingen en onderhoudswerkzaamheden aan de installaties zorgen voor de bescherming van milieu 
en personeel, zodat het team in Bochum zijn werk veilig kan doen. Eén gedachte blijft echter altijd leidend, zowel 
extern als intern: "Wij veredelen dromen."

Meer informatie over Coatinc Bochum op www.coatinc.com of per e-mail naar bochum@coatinc.com met vermel-
ding van de bedrijfsnaam, contactgegevens en wensen.
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45 JAAR COATINC BOCHUM
BIJNA EEN HALVE EEUW VEREDELINGSGESCHIEDENIS IN HET RUHRGEBIED 


