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Varossieau Hoofdkantoor en hoofdwinkel:
 
Varossieau Decorating Center
Mastanaweg 4, Paramaribo 
T +597 48 44 47 
F +597 48 35 90 
E info@varossieau-paints.com
I www.varossieau-paints.com

Openingstijden:

Ma - Vr  07:30u - 16:00u
Za  08:00u - 12:00u

Filialen:

Varossieau Decorating Center
Verlengde Gemenelandsweg 149
(hk van Brussellaan), Paramaribo
T  +597 49 78 25 

Varossieau Decorating Center 
Josef Israëlstraat (hk Anamoestraat)
Paramaribo
T +597 45 57 44 

Varossieau Decorating Center 
Gouverneurstraat 71, NwNickerie
T +597 021 06 47
F +597 021 06 46

+ onze 150 sub-dealers

Varossieau N.V. is in Suriname de 
marktleider in verfproducten. De af-
gelopen  jaren is behalve het verder 
ontwikkelen en verbeteren van de 
kwaliteit en de beschikbaarheid 

van onze producten, ook met succes 
gewerkt aan onze service en klant-
vriendelijkheid. Het succes is af te 
lezen aan de steeds verder groeiende 
omzet.

We zien dat u als klant het vertrou-
wen stelt in onze producten door 
steeds weer opnieuw te kiezen 
voor de producten van Varossieau.
Met 4 �lialen en ongeveer 150 sub 
dealers verspreid over Suriname zijn 
onze producten en diensten beter 
bereikbaar dan elk ander verfmerk. 

Onze fabriek is operationeel conform 
internationale standaarden en de 
laatste technologie op verfgebied. 
Dit in combinatie met ons goed ge-
traind personeel zal Varossieau heel 
Suriname, maar ook volgens onze 
visie, de rest van de regio voorzien 
van top kwaliteit verf, verfproducten
en services. Wij worden regel-
matig getoetst en technologisch 
ondersteund door onze moeder 
maatschappij PPG Industries, één 
van de grootste verfproducenten ter 
wereld. 

Visie

" 

Het is onze visie om onze 
positie als marktleider in 
Suriname op coating gebied 
en aanverwante diensten te 
handhaven en uit te breiden 
en binnen 5 jaar uit te groeien 
tot één van de leidende leve-
ranciers  in onze regio. "
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Een woord vooraf -  Managing Director
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Varossieau: Groei, leiderschap, Innovatie

Varossieau Suriname NV is de leider 
op coating-gebied in Suriname.  
Varossieau produceert en verkoopt 
Historex verf en is tevens leveran-
cier van Progold schildersbenodigd-
heden, SigmaCoating Industriële en 
Marine verven, Rambo verven spe-
ciaal voor de behandeling van hout 
en Deltron autolakken.

Het bedrijfscomplex is gevestigd aan 
de Mastanaweg in Paramaribo, be-
staande uit een productiehal, maga-
zijnen, kantoorgebouw en de hoofd-
winkel.

Varossieau is een moderne, op groei 
gerichte organisatie, die steeds  
nieuwe technieken en oplossingen 
aanbiedt. De organisatie bestaat uit 
ruim 60 werknemers en zet jaarlijks 
meer dan SRD 40 miljoen om. Deze 
omzet wordt in Suriname gereali-
seerd via 4 eigen winkels, 150 sub-
dealers verspreid over Suriname en 
rechtstreeks aan 150 professionele 
gebruikers.

Voor ons zusterbedrijf in Frans  
Guyana produceren en leveren 
wij onder “private label” terwijl de  
Guyanese markt binnenkort ook door 
ons betreden zal worden.

Varossieau is sinds 2007 onderdeel 
van PPG industries, gevestigd in 
Pittsburg, VS. PPG is een wereldwijde 
leider op haar markten in coatings, 
glas en geavanceerde chemicaliën.

VISIE
Het is onze visie om onze positie als 
marktleider in Suriname op coating 

gebied en aanverwante diensten te 
handhaven en uit te breiden en bin-
nen 5 jaar uit te groeien tot één van 
de leidende leveranciers in onze re-
gio.

INNOVATIE EN TECHNIEK
PPG stelt jaarlijks aanzienlijk veel mid-
delen beschikbaar voor Research 
& Development. Daardoor is zij 
toonaangevend op verschillende 
gebieden binnen haar markten. Al 
de resultaten van die inspanningen 
staan volledig ter beschikking van  
Varossieau, die zodoende in staat is 
snel en adequaat op veranderende 
markt-eisen in te springen.

VEILIGHEID EN MILIEU
De gezondheid en veiligheid van 
onze medewerkers, klanten en de ge-
meenschap hebben tijdens produc-
tie, gebruik, transport en verwerking 
van door ons voortgebrachte rest          
materialen, de hoogste prioriteit. 
Daarbij houden wij rekening met in-
ternationale en lokale regelgeving 
en mogelijkheden. Ter illustratie van 
onze betrokkenheid bij veiligheid 
en milieu, kunnen wij melden dat  
Varossieau, via PPG, actief participeert 
in het Responsible Care® program-
ma van de “International Council of 
Chemical Associations”
(www.icca-chem.org).

KWALITEIT
Een andere succesfactor van ons 
bedrijf is het leveren van kwaliteit. 
Kwaliteit is bij Varossieau een levens-
stijl, die wij op elk niveau tot uitdruk-
king brengen. De kwaliteit van onze 
mensen, processen, middelen en 
producten zijn een waarborg voor 
het kwaliteitsgevoel dat onze klanten 

ervaren vanaf het allereerste contact 
met ons bedrijf en onze producten.

Kwaliteit is een absolute voorwaarde 
voor langdurige relaties. En daar stre-
ven wij naar.

“Wij willen u vóór, tijdens en na uw 
schilderproject van dienst zijn”

Wij bieden als één van de weinige 
bedrijven de mogelijkheid aan de 
klant om advies en o�ertes, geheel 
op maat, gratis en vrijblijvend, in te 
winnen, op de plek waar u dat zelf 
wilt. Onze SalesForce is daar con-
stant voor op pad. Indien u besluit 
met ons verder te gaan, bieden wij, 
ook weer gratis, vrijblijvend en in-
dien gewenst, de mogelijkheid tot 
gedeeltelijk begeleiden van uw pro-
ject. Staat u niet verbaasd te kijken als 
u geruime tijd na a�oop van het proj-
ect door één van onze medewerkers 
gebeld wordt met de vraag of het 
resultaat nog steeds voldoet aan uw  
verwachtingen.

Dát verstaan wij onder kwaliteit.

Als u na het lezen van deze brochure 
nog vragen en opmerkingen heeft, 
schroom niet die aan ons bekend te 
maken. Ze zijn meer dan welkom. Zo 
kunnen wij immers onze producten 
en diensten nog beter aan uw be-
hoeften aanpassen.

Ik wens u veel leesplezier toe en heet 
u graag hartelijk welkom in onze win-
kels of een van onze 150 duidelijk te 
herkennen sub-dealers.
 
Ramesh G. Dwarkasing
Managing Director
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Varossieau is sinds 2007 onderdeel 
van PPG Industries. PPG Industries is 
een wereldwijde leverancier van verf, 
coatings, chemicaliën, optische pro-
ducten, bijzondere materialen, glas 
en �berglas. Het bedrijf heeft meer 
dan 150 productiebedrijven en aan-
gesloten �lialen en is in meer dan 60 
landen actief.

Met onze kennis van de markt en 
inzicht in de wensen van de consu-
menten, zijn wij in staat om bij te dra-
gen aan het blijvend succes van onze 

klanten, die vertegenwoordigd zijn in 
een breed scala aan marktsectoren.

Ons succes is gebaseerd op het ver-
mogen om onze klanten oplossingen 
op maat aan te bieden. Dit op elk mo-
ment en op elke plaats waar zij deze 
nodig hebben.

PPG Industries - Onze moedermaatschappij
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Historex is het leidende merk op 
het gebied van decoratieve verf in  
Suriname. Historex heeft een uit-
gebreid assortiment  van producten 
die geschikt zijn voor elke mogelijke 
ondergrond onder uiteenlopende 
weersomstandigheden. 

In november 2011 werd het nieuwe 
en moderne bedrijfscomplex van  
Varossieau aan de Mastanaweg nr. 4  
in gebruik genomen. Na ruim 44  
jaren in het voormalig bedrijfscom-
plex aan de Van ‘t Hogerhuysstraat  

gehuisvest te zijn, was het hoog tijd 
te verhuizen vanwege de sterke toe-
name van de bedrijfsactiviteiten. 

Historex is nog steeds marktleider in 
Suriname met een aandeel van rond 
de 85% op het gebied van decora-
tieve verf. 

Als nummer één in Suriname op 
het gebied van verf voor decoratief 
gebruik, heeft Historex nu reeds 
vele jaren hoogwaardige producten 
ontwikkeld, geproduceerd en op de 
markt gebracht. 

Varossieau is in de loop van haar 53 
jarig bestaan uitgegroeid tot een 
bedrijf met 4 �llialen, waarvan er 3 in 
Paramaribo gevestigd en haar jong-
ste �lliaal in ons rijstdistrict Nickerie. 

De deuren van de nieuwe winkel zijn  

in de maand Juni 2012 voor het pu- 
bliek opengesteld. De oude hoofd-
winkel aan de Van ‘t Hogerhuysstraat 
is nu de�nitief gesloten. 

Varossieau wordt gedreven door een 
passie voor dienstverlening en biedt 
een ruime keuze aan technische en 
esthetische oplossingen.

Velen zijn inmiddels bekend met de 
topkwaliteit van onze producten. 
Hiermee onderscheidt Varossieau 
zich van de concurrent, door de 

hoge mate van serviceverlening naar 
zowel de grote professionele gebrui-
kers, als de kleine particulier. Iedereen 
mag gebruik maken van de kennis 
van onze deskundige medewerkers. 
Een telefoontje is genoeg voor een 
afspraak voor professioneel technisch 
en kleuradvies. Ook verfbegrotingen 
kunnen voor u gemaakt worden. Wat 
velen intussen weten is dat dit advies 
gratis en vrijblijvend is. Ongeloofelijk 
maar waar.

Historex - Een leidend merk
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Sigma Coatings - onze andere merken
Sigma Coatings Protective & Marine 
Coatings (PMC): Gespecialiseerde 
verf voor de scheepvaart en indus-
triële toepassingen. Sigma Coatings 
is onderdeel van PPG Industries. 
Varossieau heeft intussen in de PMC 
markt een groot aandeel veroverd 
dankzij de hoge kwaliteit van zowel 
de producten als bijbehorende ser-
vice. Sigma Coatings PMC is gewijd 
aan de ontwikkeling, productie en 
levering van coatings die voldoen 
aan de zeer uitdagende behoeften 
van speci�eke industrieën. Dankzij 

een erfenis van uitstekende expertise 
in coatingstechnologie en tiental-
len jaren van internationale investe- 
ringen in onderzoek en ontwikke- 
ling is Sigma Coatings een wereld-
wijd sterk verf- en coatingsmerk in 
architectuur, scheepvaart en indus-
trie. Wij hebben een wereldwijde or-
ganisatie die op alle continenten, in 
70 landen actief zijn. Onze producten 
en systemen voldoen aan  de vereiste 
normen en zijn gecerti�ceerd waar 
dat van toepassing is. Wij staan be-
kend om onze klantgerichtheid.

De marine coatingseisen worden 
gekenmerkt door de drie verschil-
lende fasen in de levenscyclus van 
een schip: Nieuwbouw, Onderhoud 
& Reparatie en Onderhoud op zee. 
FPSO’s (Floating Production, Sto-
rage and O�oading Vessel) en de 
o�shore-industrie hebben soortge-
lijke behoeften, maar ook een aantal 
specialistische behoeften. Het Sigma 
Coatings veld-technisch onder-
steunend en adviserend personeel 
behoort tot de best geschoolde en 
getrainde in de coating-business. 

Door onze grondige kennis van de 
behoeften van onze klanten in de 
diverse sectoren, kunnen onze tech-
nische experts onovertro�en ad-
viezen geven met betrekking tot de 
te gebruiken coatings. Deze adviezen 
kunnen u helpen om in uw branche 
optimaal te functioneren, door het 
maximaliseren van de technische 
prestaties en minimaliseren van de 
down-time. 

Voor aanvullende informatie neem 
contact op met: 

Joey Sanmohadi
jsanmohadi@varossieau-paints.com 
Tel: +597 85 69 074
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ProGold - onze andere merken
ProGold is de klinkende naam voor 
het kwaliteitsassortiment non-paint 
artikelen ofwel schildersgereed-
schappen. Deze producten zijn spe-
ciaal ontwikkeld voor professionele 
gebruikers. Ontwikkeld en uitvoerig 
getest door ervaren schildersbe- 
drijven en professionele laborato-
ria. Indien het materiaal aan alle 
criteria van de schilder in de dage-
lijkse praktijk voldoet en ook aan 
de scherpe technische eisen van  
Historex verfsystemen, dan wordt 
het gereedschap opgenomen in het  
assortiment van Varossieau.

Het ProGold merk wordt in Suriname 
verkocht via de diverse Varossieau 
sub-dealers en de vier eigen winkels. 
Bij de landelijk verspreide verkoop-
punten bestaat over ProGold een 
brede kennis. Indien nodig, is de klant 
snel op de hoogte van het hoe en 
waarvoor een ProGold product wordt 
gebruikt. Regelmatig wordt het 
ProGold assortiment aangevuld met 
nieuwe ontdekkingen op het gebied 
van non-paint. Het huidig assorti-
ment strekt zich uit van kwasten van 
hoogwaardige kwaliteit in allerhande  
afmetingen tot rollers, verfbakken, 

hand-reinigingsdoekjes, glasweefsel 
lijm en ProGold glasweefsel behang. 
Zo blijft het werken met ProGold een 
verlichting voor de vakman. Blijf ons 
bezoeken voor de laatste gouden 
ontdekkingen van ProGold! 

Voor aanvullende informatie neem 
contact op met: 

Romeo Banwarie
rbanwarie@varossieau-paints.com 
Tel: +597 85 33 235
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Rambo - onze andere merken
Rambo biedt een compleet assorti-
ment producten die alles, in onder 
andere het interieur van uw huis  
beschermt. En iedereen weet dat be-
scherming gelijk staat aan een langere  
levensduur. Daarmee bescherm je  
jezelf tegen het �nanciële risico van 
het  waardeverlies van je eigendom.  
Met Rambo producten bescherm 
je onder andere je schutting, je  
kozijnen, je houten vloer,  je houten   
meubels en je metalen tuinhek  enz. 
Rambo heeft een uitgebreid as-
sortiment beits en verschillen-
de soorten grondlak, vernis, wax, 
olie, reinigingsmiddelen en hout-  
opvulmiddelen.
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           - onze andere merken
Varossieau is al marktleider op het ge-
bied van decortieve verf, maar heeft  
het  streven ook marktleider te wor-
den voor de andere coatings, zoals ook  
voor de auto industrie.

Vanaf het begin van 2013 heeft  
Varossieau ook PPG Automotive  
Re�nish  (autolakken).

Deltron Global Re�nish System (GRS) 
is een van de automotive coatings van 
PPG.

Het is een kwalitatief hoogwaar-
dig product, dat een uitgebreide  
oplossing biedt voor schadeherstel-
bedrijven. 

Wanneer u kiest voor PPG Automotive  
Re�nish dan pro�teert u van 80 jaar 
ervaring in het ontwikkelen van au-
tolakken. Ongeacht het gekozen  
product, kunt u verwachten dat PPG 
aan de meest veeleisende eisen 
voor glans, duurzaamheid, snelheid,  
e�ciëntie en gebruiksgemak voldoet.
 

Voor meer informatie verwijzen we u 
naar de Deltron Brochure of bel naar 
Varossieau en vraag naar:

Leroy Lemmers
llemmers@varossieau-paints.com
Tel: 48 44 47
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Varossieau - Onze diensten
KLEURAANBOD
Vanwege het brede scala aan kleu-
ren is de Historex-kleurenwaaier al-
gemeen erkend als een onmisbaar 
hulpmiddel voor uiteenlopende 
projecten.

Ons kleursysteem stelt ons in staat 
om op elke kleurvraag in te spelen, 
ongeacht de gewenste hoeveel-
heid en binnen afzienbare tijd. 
Onze Historex Colour Corners in 
eigen �lialen leveren daarom elke 

 

 
gewenste kleur, klaar terwijl u wacht. 
Met onze mengmachines zijn wij 
in staat de meest subtiele kleur  
nuances te produceren. Met de mo-
gelijkheid later een nabestelling 
te plaasten voor dezelfde kleur. De 
Varossieau kleurafdeling biedt een 
oplossing voor vakmensen, zoals 
schilders en architecten, die gecon-
fronteerd worden met de keuze voor 
een bepaald kleurschema.

TECHNISCHE PRESTATIE
Varossieau zet zich voortdurend in 
om kwalitietsverf te produceren die 
aan de hoogste eisen voldoet, met 
name blijvende kleuren in een warm, 
vochtig en zeer zonnig klimaat.

De grondsto�en worden zorgvuldig 
geselecteerd en regelmatig getest in 
het laboratorium om een constante 
hoge kwaliteit van onze producten te 
garanderen.

ASSISTENTIE TER PLEKKE
De bijzondere serviceverlening van 
Varossieau is het kosteloos beschik-
baar stellen van haar professionele 
team van experts. Deze assistentie 
strekt zich uit van kleuradvies, be-
nodigde verf, de keuze van het juiste 
product tot zelfs bezoek aan huis  
zonder voorrijkosten. Deze diensten 
zijn voor de kleine particulier net 
zo bereikbaar als voor de grote be- 
drijven.

TRAINING
Vanuit het verlangen om ervaring,
deskundigheid en de vernieu- 
wingen die voortkomen uit onder-
zoek te delen, organiseert Varossieau 
Suriname regelmatig trainings- 
bijeenkomsten die door zowel haar 
eigen deskundigen als externe 
professionals worden verzorgd. 
Zo wordt bij elk nieuw product een 
introductie training verzorgd waarbij 
de subdealers, aannemers en archi-
tecten worden uitgenodigd.
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Varossieau - Onze kwaliteit en referenties
KWALITEIT
Een gespecialiseerd team van 
experts staat garant  voor  
permanente technische assisten-
tie  om alle vragen te beantwoor-
den en om u behulpzaam te  zijn  
met  optimale oplossingen voor 
uw technische problemen. De  
kwaliteit van Historex verven wordt 
door  vakmensen unaniem erkend. 
Deze erkenning hebben wij te 
danken aan het feit  dat onze labo-
ratoria steeds opnieuw onderzoek 
doen om onze bestaande pro-
ducten te verbeteren en nieuwe 
samenstellingen te scheppen. 

ASSISTENTIE TER PLEKKE 
Wij creëren producten met  
respect voor mens en milieu,   
hierdoor heeft onze verf de  
goede reputatie onder onze klan-
ten  verworven,  zonder de hoog-
waardigheid  van de technische 
aspecten van onze verven uit het 
oog te verliezen.

REFERENTIES
"Met gepaste trots zeggen wij van 
Varossieau dat de meeste pan-
den en andere oppervlakken in  
Suriname  geschilderd zijn met 
onze Historex decoratieve verf. 

Bij de ontwikkeling van Historex 
producten worden wereldwijde, 
strenge milieu eisen in acht ge-
nomen, zonder de kwaliteit van het 
product aan te tasten."

Als onderdeel van PPG Industries 
is Varossieau onderdeel van een 
wereldwijd netwerk en kunnen 
wij, wederom met gepaste trots 
zeggen dat een groot aantal van 
de meeste prestigieuze gebouwen 
in de wereld met verf van een van 
onze zustermerken, zoals Sigma 
Coatings, geverfd is.
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Varossieau Hoofdkantoor en hoofdwinkel:
 
Varossieau Decorating Center
Mastanaweg 4, Paramaribo 
T +597 48 44 47 
F +597 48 35 90 
E info@varossieau-paints.com
I www.varossieau-paints.com

Openingstijden:

Ma - Vr  07:30u - 16:00u
Za  08:00u - 12:00u

Filialen:

Varossieau Decorating Center
Verlengde Gemenelandsweg 149
(hk van Brussellaan), Paramaribo
T  +597 49 78 25 

Varossieau Decorating Center 
Josef Israëlstraat (hk Anamoestraat) 
Paramaribo
T +597 45 57 44 

Varossieau Decorating Center 
Gouverneurstraat 71, NwNickerie
T +597 021 06 47
F +597 021 06 46

+ onze 150 sub-dealers


