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Lanti staat
op de k

Lanti is acht jaar terug opgericht,

waarbij ook de directeur van MAB

Glass Belgium betrokken was. Met de

samenvoeging van het MAB-programma

met het verdelerschap van Stremler was

voor Lanti de cirkel rond en was er een

glasbeslagleverancier ontstaan met een

breed en compleet aanbod. Franken

werd benaderd om de dagelijkse leiding

van het bedrijf op zich te nemen en hij

ging de uitdaging aan, samen met zijn

vrouw Anne-Marie. ‘Ik kwam uit de

jeanshandel’, zegt Franken. ‘Hoog

modisch met iedere drie maanden een

nieuwe collectie. Vernieuwing op ver-

nieuwing en imago waren de primaire

prikkels naar onze afnemers. In het glas

was, en is, dat duidelijk anders. In een

vijftien jaar oude catalogus van glasbe-

slag, zag ik afbeeldingen van producten

die we op dat moment nog steeds volop

verkochten. Daar is gelukkig heel veel in

veranderd en daar mogen de glasbeslag-

leveranciers en fabrikanten trots op

zijn. Innovatie maakt enthousiasme

los.’

Bewuste keuzes

Inmiddels heeft Lanti heldere contrac-

ten en afspraken met meerdere fabri-

kanten. Als basis vertegenwoordigt het

bedrijf Assa Abloy Glass Solutions (voor-

heen Stremler en MAB), Pauli + Sohn en

KL-Megla. ‘De keuze voor deze merken

als basis is heel bewust en die heeft ons

gebracht waar we nu staan. We hebben

nauw contact met deze fabrikanten en

vertalen naar hen signalen vanuit de

markt. Dit maakt het mogelijk dat we

met hen meedenken in ontwikkeling en

vernieuwing. Op alle internationale

beurzen zien we daar de bevestiging

van: voor de meeste van onze producten

Met Sander Franken aan het roer heeft Lanti uit Oosterhout (B) vanaf 2001 een duidelijke

positie ingenomen als leverancier van glasbeslag. Samen met zes collega’s bedient hij

de glas(groot)handel en glasgerelateerde bedrijven. De aanwezige voorraad, showroom

en presentatieruimte voor scholing en training bevestigen dat Lanti een serieuze speler

is geworden.

De showroom van Lanti in Oosterhout.
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is wel een goedkoper of gelijkend pro-

duct leverbaar, alleen geven die geen

waarborg voor ontwikkeling, marke-

ting, kwaliteit en levertijd. Die factoren

zorgen voor continuïteit en geven uit-

eindelijk de doorslag bij de keuze voor

een leverancier.’ 

Een andere keuze is enkele jaren gele-

den gemaakt om productinformatie te

verstrekken via de eigen website. Deze

site is volledig in eigen beheer en aan-

vullingen en wijzigingen kunnen direct

worden doorgevoerd. Benodigde techni-

sche informatie bekijken, up-to-date

prijzen, brochures downloaden en

online bestellen, behoren tot de moge-

lijkheden. Klanten kunnen nu ook een

nieuwe link maken op hun eigen site,

waar dezelfde mogelijkheden en infor-

matie in een volledig neutraal kader

worden aangeboden. ‘Dat is een soort

service die we aanbieden, waardoor

onze klanten gebruik maken van onze

vergaarbak van informatie’, aldus Fran-

ken.

Ons kent ons

De glasmarkt is volgens Franken typisch

een voorbeeld van ‘ons kent ons’. ‘Dat

geldt zeker voor de spelers die zich

begeven binnen dat afgebakende

gebied. Daarom is het voor mij alleen

maar verstandig om respect te hebben

voor collega’s en je positief uit te laten

over nieuwe doordachte toepassingen,

ook als die van je collega is. Wij als leve-

ranciers dragen ertoe bij dat het unieke

product glas een extra dimensie krijgt.

Niet alleen met betrekking tot functio-

neren, maar ook op het gebied van uit-

straling en beleving. Beslag maakt toe-

passingen van glas mogelijk die voor-

heen niet eens denkbaar waren.’

Logisch dus ook voor Lanti dat invloe-

den uit andere branches verwerkt wor-

den in het glasbeslag. Concrete voor-

beelden zijn telescopische en dempende

zelfsluitende systemen voor glazen

schuifdeuren. En daar blijft het niet bij.

‘Er zit nog veel meer aan te komen,

maar dat gaan we gedoseerd brengen.’ <

E L  M E T  D E  M A R K T  E N  D E  J U I S T E  V E R T A L I N G  E R V A N

e kaart

Vivere Circula schuifdouche van Pauli + Sohn.Sander Franken: ‘Beslag maakt toepassingen van

glas mogelijk die voorheen niet eens denkbaar

waren.’
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