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Vatenhandel G.J. Stijf
Al 40 jaar allesomvattend handelspartner
Al meer dan 40 jaar staat kuiperij en vatenhandel G.J. Stijf
B.V. garant voor houten kwaliteitsproducten in verschillende
segmenten. Stijf is uitgegroeid van ’s lands enige producent
van authentieke houten vaten tot leverancier van een
groot scala aan producten in de segmenten Tuin & Terras,
Kerst & Relatie, Horeca & Decoratie en Sauna.

Voor deze branches levert Vatenhandel Stijf zowel standaard artikelen als custom-made artikelen. Stijf is een flexibele en betrouwbare
partner die kwaliteit, een hoge leverbetrouwbaarheid en service hoog
in het vaandel heeft staan. Door de ontwikkelingen in de markt op
de voet te volgen worden er door Stijf veel trends gezet en gevolgd.

Tuin en Terras
Vatenhandel Stijf is onder andere actief in de tuinbranche met
tuinartikelen zoals regentonnen, wijnvaten, haringvaten, oude en
originele bloembakken, nieuwe bloembakken, waterornamenten en

Tuin & Terras

Sauna & Kuipen

Horeca & Decoratie

Kerst & Relatie

picknicktafels. Ook het Sauna-assortiment – bestaande uit sauna’s,
warmwaterbaden en dompeltonnen – vindt zijn weg steeds vaker
naar de tuincentrumbranche.
Voor de horeca levert Stijf wijnvaten, barretjes en diverse decoratiematerialen. In de categorie kerst- en relatiegeschenken voorziet
de vatenhandel bovendien in thee- en wijnkisten, geschenkverpakkingen en relatiegeschenken in huisstijl. Met dit uitgebreid assortiment is vatenhandel G.J. Stijf B.V. een vast aanspreekpunt voor
diverse, uiteenlopende branches.

Vernieuwing
Vatenhandel Stijf kijkt met plezier terug op de afgelopen 40 jaar,

codering. Ook is recent een gedeelte van het wagenpark al aan-

waarin het bedrijf zich ontwikkeld heeft van importeur van houten

gepast aan de nieuwe huisstijl; verwacht wordt dat de website

koetsen en producent van vaten tot de allesomvattende handels-

medio 2010 vernieuwd wordt.

partner die het nu is.

Leveringen
Toch staat Stijf niet stil, het zoekt continu naar verbeteringen

Bestellingen kunnen op verschillende manieren bij vatenhandel Stijf

en innovaties. De nieuwe huisstijl is daar een voorbeeld van.

geplaatst worden, zowel via de website van Stijf (www.regenton.nl)

In de nieuwe folder is het aanbod duidelijk ondergebracht in de

als telefonisch als per fax. Stijf is in staat snel te leveren vanuit

segmenten Tuin & Terras, Kerst & Relatie, Horeca & Decoratie en

de vijf vestigingen in Nederland, doordat opslag van voorraad

Sauna, die vervolgens duidelijk herkenbaar zijn aan de eigen kleur-

en transport in eigen beheer worden uitgevoerd.
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Vatenhandel G.J. Stijf B.V.
Prins Mauritslaan 5 • 8091 AJ Wezep
T: 038-3760185 • F: 038-3760186
info@regenton.nl • www.regenton.nl

1978: Stijf senior aan de basis
van het huidige imperium.

