Beton,
maar dan anders
INTERVIEW

FORBO EUROCOL BV

‘Forbo Eurocol BV in Wormerveer is producent en leverancier van
bouwtechnische producten, gespecialiseerd in tegellijmen, voegen egalisatiemiddelen en alle daarbij behorende hulpmiddelen.
Daarnaast fabriceren wij een serie lijmen voor vloerbedekking
en wandbekleding én BetonDesign. Sinds 1972 is Forbo Eurocol
een zelfstandig onderdeel binnen de internationale Forbo Groep.
Onze producten vinden hun toepassing over de hele wereld onder
de productnaam Eurocol en onder private label van industrie en
groothandel. Made in Holland. En ja, daar zijn we trots op!’

‘NORMAAL ZITTEN ONZE PRODUCTEN VERSTOPT ONDER DE VLOER- EN WANDBEKLEDING’

‘MET BETONDESIGN
IS EUROCOL ZICHTBAAR
GEWORDEN’
TEKSTMARIEKE POOL ■ FOTOGRAFIEBART HOMBURG & NORBERT REIJNGOUD

Naast de eigen productontwikkeling houdt Forbo Eurocol
ogen en oren scherp gericht op signalen uit de markt. Een goed
voorbeeld is BetonDesign, een innovatie op het gebied van
vloer- en wandafwerking, verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Ideaal voor het snel en probleemloos afwerken van vloeren en
wanden, met een industriële betonlook als resultaat.
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BetonDesign wordt als afwerkvloer geïnstalleerd, direct op
een geëgaliseerde ondergrond. Het resultaat is een strakke,
vlakke vloer met een hightech industriële uitstaling.

VLOEREN

‘Op Architect @ Work
kregen we een paar
maal te horen ‘Als het
van Eurocol komt zit het
wel goed’, nou dat doet
wel wat met je hoor!’
Ruud Vaessen

KRACHTIGE AFWERKING

R

uud Vaessen, Accountmanager Architecten en Facility

Hypermodern, enorm duurzaam en super strak. En de eind-

Managers, is zichtbaar trots op BetonDesign, het nieuw-

gebruiker heeft invloed op het resultaat, want de hand van

ste product van Eurocol. ‘Men kent Eurocol van onder

de verwerker maakt het design.’

meer de lijmen en egalisaties en normaal gesproken zijn onze
producten dan ook verstopt achter wand- en vloerbekleding. Nu

VOORDELEN VAN BETONDESIGN

is Eurocol zichtbaar geworden en dat we dat bereiken met een

BetonDesign wordt als afwerkvloer geïnstalleerd, direct op

innovatief en toonaangevend product als BetonDesign, ja dat

een geëgaliseerde ondergrond. Het resultaat is een strak-

maakt ons eigenlijk apetrots. BetonDesign is een pasteuse af-

ke, vlakke vloer met een hightech industriële uitstaling.

werklaag met een decoratieve betonlook. Toepasbaar op zowel

Hetzelfde geldt voor de decoratieve afwerking van wanden.

‘Betondesign is custom made. De hand
van de verwerker maakt het design’
vloeren als wanden met de basic uitstraling van onafgewerkt be-

Desgewenst kan door de verwerker enige structuur in de af-

ton. Een eenvoudig aan te brengen product waar vanuit markt al

werklaag worden aangebracht.

enige tijd vraag naar was. Na ontwikkeling en langdurig testen
presenteerden onze productontwikkelaars de innovatieve oplos-

• Naadloze vloer

sing die we BetonDesign hebben gedoopt. Een afwerklaag van

• Industriële look

1 tot 1,5 mm dik, nauwelijks te onderscheiden van echt beton.

• Uitstekende hechting

Maar dan zónder de nadelen als scheurvorming, snelle ver-

• Optimaal afwerkingsniveau

vuiling en stofvorming.’ Ruud vertelt enthousiast over de in-

• Custom made profiel

troductie van BetonDesign op Architect@Work: ‘We hebben

• Oplosmiddelvrij

BetonDesign gepresenteerd op deze beurs. Compleet nieuw

• Een-componentproduct

voor ons, want normaal gesproken werken zowel wij als onze

• Acht kleuren

producten áchter de schermen. En nu doet Eurocol ook op

• Uitstekende hechting

de voorgrond mee en dat vinden we met z’n allen stiekem
echt heel leuk. Het is ook een product om trots op te zijn.
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SLIJTVAST
‘BetonDesign is sinds haar introductie toegepast in diverse
projecten. Op kantoren, in huis, in scholen en zorginstellingen enzovoort. Hoe we BetonDesign onderhoudsarm maken?
Daar gebruiken we onze speciale FinishCoat voor. Een toplak
voor zowel vloeren als wanden. Het zorgt voor een slijtvaste

Met BetonDesign wordt
een comfortabele
afwerklaag met een
decoratieve beton
look voor woonkamers
gerealiseerd.

ondergrond. Natuurlijk is ook FinishCoat eenvoudig te verwerken, is de hechtingsgraad bijzonder hoog en fijn om te
vermelden… het is geurneutraal.’

TRAINING VOOR VERWERKERS
‘BetonDesign is een gereed product, je hoeft het dus niet te
mengen. En dat voorkomt een hoop gedoe in de bouw. Dat
bevestigden ook veel bezoekers op de Bouwbeurs, waar we
BetonDesign hebben gepresenteerd aan professionele verwerkers. Misschien een beetje gek om te zeggen over ons

‘Beton, maar
dan anders’

BetonDesign is
eenvoudig te reinigen
en daardoor een prima
vloerafwerking voor
de woonkeuken.

eigen product, maar echt: de oo’s en aah’s waren niet van de
lucht. Om de kwaliteit van BetonDesign te waarborgen trainen we specialistische bedrijven in de verwerking van ons
product. Inmiddels hebben we al 800 man mogen opleiden.
Eurocol is blij met deze interesse, want de verwerker creëert
het design en daarmee dus ook het succes van ons product.
We geven de verwerkers na de training de juiste gereedschappen mee, zodat BetonDesign op de juiste manier kan
worden aangebracht. BetonDesign is ook bijzonder geschikt
voor toepassingen waar hogere eisen aan worden gesteld.
Hiermee is het ook de ideale afwerking voor projectmatig
gebruik, zowel in grote als in kleine ruimten. We zijn inmid-

Binnenkort is BetonDesign
ook geschikt voor
badkamers, de eerste
proefprojecten zijn al
uitgevoerd met een
prachtig resultaat.

dels ook bezig met toepassingen in de badkamer. Best een
grote stap, gezien de eisen die aan wand- en vloerbekleding
in natte ruimten worden gesteld. Dat we deze stap durven te
zetten zegt alles over ons geloof in het product.’ Ruud voert
de spanning nog wat op door mede te delen dat de ontwikkelaars bij Eurocol niet stilzitten. ‘BetonDesign is de basis
voor meer. Het uitgangspunt voor stap twee en misschien
wel drie en vier… in de tweede helft van 2015 vertellen we
graag meer!’ ■

C. Forbo Eurocol Nederland B.V.
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1521 NA Wormerveer
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W. www.forbo.com
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Vloeren

159

