De ‘F’ in de naam A.S.F. Fischer verwijst wel degelijk naar ‘Fabriek’. Want voluit staat er
Amsterdamse Schroeven Fabriek Fischer. Maar het bedrijf is geen fabriek meer, staat
ook niet meer in Amsterdam en de directeur heet geen Fischer maar Arnoud Booij.
Met hem praten wij over zijn dynamische bedrijf, dat zich inmiddels ontwikkeld heeft
tot grootschalige importeur, groothandel en conceptleverancier van bevestigingsmaterialen en ook aanverwante producten. Booij: “We hebben hier veel kennis van
bevestigen in huis en hebben op basis daarvan goede concepten ontwikkeld zoals
onze befaamde Woodies. Doordat we daarnaast ook veel kennis hebben van
efficiënte inkoop en kwaliteitsbewaking, kunnen we deze producten naar onze
kwaliteitsnormen in het Verre Oosten laten maken. Doordat we die productie
koppelen aan een zeer doordachte logistiek en grote volumes, kunnen we de
vakhandel beleveren tegen zeer concurrerende prijzen.”
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