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Toppoint produceert met bijna 500 medewerkers in de drie 
fabrieken de gordijnen, harde raamdecoratie en horren voor 
de klanten van het merk Toppoint. De raamhorren worden 
merendeels in de vestiging Echt gemaakt. Don: “Sommige 
van deze klanten werken enkel met onze producten in de 
winkel, anderen combineren het met andere merken. Mijn 
ervaring is dat woninginrichters graag met Toppoint werken, 
het verloop van dealers is vrijwel nihil en we bedienen bijna 
1.000 dealers in de Benelux.” Toppoint is van oudsher een 
groothandel in gordijnstoffen en fuseerde in 2010 met GB 
Products. Dat was het moment dat raamdecoratie en horren 
hun intrede deden bij Toppoint. “Het was voor ons een wel-
kome uitbreiding van het assortiment. Nu kunnen we onze 
klanten bedienen met een compleet programma aan raam-
bekleding en horren.” Om het belang van horren voor het 
merk nog eens te onderstrepen: tijdens de komende editie 
van de Interieur Collectie Dagen (InCoDa) zal de stand van 
Toppoint alleen maar horren bevatten en geen andere pro-
ducten. “Mensen kennen ons van de gordijnen en raamde-
coratie, we willen de horren nog eens extra onder de aan-
dacht brengen. Bovendien hebben we een primeur, de 
NOVUS.”

Kwaliteit en maatwerk
Het is een weloverwogen beslissing om in Gorinchem alleen 
horren te laten zien, zo geeft hij aan: “Een beursstand inrich-
ten en bemannen met experts van de drie divisies kost veel 
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tijd. We hebben bewust gekozen voor horren, want de 
raamdecoratie- en gordijnspecialisten zitten volop in het sei-
zoen en zijn bij de Toppointdealers onze nieuwste ontwikke-
lingen aan het uitrollen.” Daarnaast zijn horren hot op dit 
moment; meerdere merken zullen in september hun nieuwe 
modellen laten zien tijdens de vakbeurs. “We zijn in 2007 
gestart met de verkoop van horren waarbij we ons duidelijk 
wilden onderscheiden ten opzichte van andere aanbieders. 
Niet concurreren op prijs maar op kwaliteit en duurzaam-
heid. Als eerste op de Nederlandse markt boden wij onze 
Japanse plissédeur volledig op maat aan, waarbij de dealer 
werd ontlast. Als enige op de markt boden we de Japanse 
plissé deur tot een breedte van 1.90 meter uit een stuk, en 
een keuze uit 12 standaard RAL kleuren. In de volksmond 
wordt dit de Japanse deur genoemd vanwege de huidige 
Japanse patenthouder Metaco. We verkopen ook pendel-
hordeuren die naar binnen en buiten openen met inwendig 
weg gewerkte sluitveren, eventueel met huisdierengaas be-
stand tegen de scherpe nagels. Daarnaast zijn er ook schar-
nierende hordeuren die naar één kant openen, net als een 
gewone deur. Hier kan men ook voor huisdierengaas in 
combinatie met extra transparant Transpatec gaas kiezen. 
Dan is er nog de klassieke schuifhordeur tot 2 meter breed 
en drie meter hoog per deur die bij extra grote openingen 
uitgebreid kan worden tot twee aaneensluitende deuren. 
Volledig op maat, zoals alle hordeuren.”

Duitse partner
Toppoint werkt voor de horren als licentiehouder samen met 
het Duitse topmerk Neher, in Duitsland goed voor 40 pro-
cent van de markt. Don: “Een echte maatwerk specialist, net 
als wij.” Voor alle vaste raamhorren van Toppoint geldt dat 

het sluitmechanisme van het raam nooit belast wordt en dus 
geen invloed kan hebben op het soepel sluiten van het 
raam. “De vaste raamhorren zijn opgebouwd uit een alumi-
nium frame met aluminium hoekinleg geperste hoekverbin-
dingen. Dit in combinatie met borstels en rvs bevestigings-
systeem, afgestemd op ieder type raam. Ook in het gaas 
zijn we onderscheidend: ons gepatenteerde Transpatec 
gaas is nagenoeg onzichtbaar, heeft 140 procent meer ven-
tilatieopening ten opzichte van gebruikelijk gaassoorten, is 
volledig zelfreinigend, extreem scheurvast, en ook volledig 
PVC vrij.” Toppoint gaat ervan uit dat een hor wordt aange-
schaft voor jarenlang zorgeloos gebruik. “Het is misschien 
een modewoord maar wij willen de eindgebruiker echt ont-
zorgen wanneer het om horren gaat. Wij bieden oplossingen 
die anderen niet kunnen bieden, dus gaat het ons in eerste 
instantie zeker niet om de laagste prijs als onderscheidend 
kenmerk.” Hoewel horren de reputatie hebben een specifiek 
seizoenproduct te zijn schuift dit steeds meer op: “Mensen 
hebben steeds eerder in het jaar last van meer insecten. Ik 
denk dat dit voor een deel met de klimaatverandering te ma-
ken heeft: het wordt gemiddeld steeds eerder warmer in het 
jaar en we hebben steeds vaker een hittegolf. Horren be-
schermen niet alleen tegen insecten, maar bieden ook ven-
tilatie. Bovendien draait alles bij mensen om het optimale 
woongenot, in de huidige situatie zeker na al die maanden 

thuiszitten vanwege het Corona-virus. Iedere vlieg of mug is 
er al snel een te veel, ik merk in ieder geval dat de tolerantie 
jegens insecten sterk is afgenomen in vergelijking met een 
jaar of tien geleden. We zien het terug in de alsmaar stijgen-
de omzetten in deur-  en raamhorren.”

Voorraad
Toppoint biedt voor alle producten alleen maar maatwerk-
oplossingen, vaste afmetingen bestaan niet bij ons. “Onze 
productie is dan ook uitermate flexibel. We hebben, net als 
iedereen in de branche, een explosieve omzetstijging mee-
gemaakt de afgelopen periode en we kunnen de productie-
medewerkers eenvoudig van de ene productiegroep naar 
de andere verschuiven. De medewerkers zijn allround opge-
leid en zijn hierdoor flexibel inzetbaar.” Het bedrijf hanteert 
een levertijd van twee weken, ook in deze tijd? “We hebben 
op tijd geschakeld en voorraden besteld en ingekocht van 
materialen waar men nu om zit te springen in de branche, 
met name aluminium en hout. Dat neemt niet weg dat een 
deel van de componenten die we gebruiken lang vast heeft 
gezeten in het Suez kanaal en die hebben we uiteindelijk 
opnieuw moeten laten invliegen. Dat is duur. Anderen in de 
branche hebben hetzelfde moeten doen. Iedereen heeft 
daarom prijsstijgingen moeten doorvoeren, je ontkomt er 
niet aan.” 
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Primeur
Tijdens de InCoDa presenteert Toppoint haar nieuwe 
NOVUS Plisséhordeur. Wat is er nieuw aan? “De meeste 
huidige modellen zijn standaard alleen in de dag te monte-
ren. Om een deur op de dag te kunnen monteren moet men 
gebruik maken van speciale profielsets, die tijdrovend zijn en 
ook duurder. Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit de 
markt kan de nieuwe NOVUS deur zowel voor in de dag als 

op de dag besteld worden, of zelfs een combinatie hiervan. 
Bovendien hebben we deze deur een stuk stiller kunnen 
maken! De huidige plisséhordeuren ratelen namelijk, dat 
merk je zelf misschien niet maar de buren wel. De NOVUS is 
te bestellen tot 2 meter breedte in 1 stuk, dus je hebt minder 
snel dubbele deuren nodig wanneer de opening breder 
wordt. Bij de introductie kan men kiezen uit 4 standaard pro-
fielkleuren. De primeur is in Gorinchem voor de Benelux, 
daarna volgt de rest van onze markt.” Don benadrukt dat er 
voor ramen veel meer soorten en formaten horren nodig zijn 
dan voor deuren: “Ieder land heeft een eigen manier van 
bouwen en dat merk je aan de enorme verscheidenheid aan 
raamsystemen op de internationale markt. Gelukkig heeft 
Neher meer dan 300 verschillende varianten beschikbaar 
die we kunnen gebruiken. Zij ontwerpen en produceren de 
componenten van de horren, wij assembleren de onderde-
len tot een hor op maat in onze productiefaciliteiten. Een 
perfecte samenwerking.”

Verschil
Hoewel de klanten van Toppoint zelf opmeten en monteren 
heeft het hoofdkantoor sinds jaren ook een eigen service-
dienst op de weg. “Horren gaan als het goed is lang mee en 
koop je dus niet vaak nieuw. Ze kunnen meestal ook prima 
gerepareerd worden. Onze reparatiedienst is een service 
naar onze dealers en de eindgebruikers. Klanten die een-
maal met horren van Toppoint werken geven aan: hadden 
we dit eerder geweten, dan waren we al eerder met Top-
point in zee gegaan!” Het streven van het bedrijf is om de 
komende tijd de naamsbekendheid van Toppoint in horren 
nog groter te maken. “We horen al bij de grote partijen, maar 
we groeien graag nog meer. We hebben altijd een oplossing 
voor horren en onze kwaliteit is op hoog niveau, zo staan we 
inmiddels ook bekend in de markt. Ook wanneer je niet veel 
van horren afweet: neem een model van ons in de hand en 
die van een andere leverancier en je ziet en voelt het verschil 
in kwaliteit. Dat willen we via de beurs in september en daar-
buiten extra benadrukken.”
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