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Vloeren
Desso opereert weer  
zelfstandig
Vanaf 2 april is Desso weer een zelfstandig opere-
rende onderneming, geeft CEO Stef Kranendijk in 
een brief aan. Daarvoor was de Waalwijkse tapijt-
fabrikant onderdeel van de Armstrong Group, 
maar die samenwerking is stopgezet. In plaats 
daarvan heeft investeringsmaatschappij NPM 
Capital NV een meerderheidsbelang in het bedrijf 
verworven.
Volgens Kranendijk kan Desso zich nu, beter dan 
in de oude situatie, voor honderd procent focus-
sen op de productie van hoogwaardige textiele 
vloeroplossingen voor onder meer kantoren, 
hotels en de consumentenmarkt, alsmede op 
Desso Sports Systems®, de kunststofgrasdivisie 
van het bedrijf. 'We willen de kansen die we hier-
mee krijgen met beide handen aanpakken. Ieder 
onderdeel van ons bedrijf moet innovatief te werk 
gaan', is Kranendijk positief over de toekomst. 
Informatie: Desso BV, tel. +31 (0416 ) 68 41 00.

Parket Centrum Assen start door met Forinn
In samenwerking met Forinn maakt Parket Centrum Assen een doorstart. 
PCA is daarom omgedoopt tot Parket Centrum - Forinn, zodat de connectie 
met de groothandel die vorig jaar voortkwam uit een bundeling van de 
bedrijven Bohama, Wijnants en Saffier, meteen duidelijk is.
Door de samenwerking met Forinn wordt het assortiment en de service van 

Parket Centrum - Forinn uitgebreid. De bestaande leveran-
ciers hebben enthousiast gereageerd op de doorstart, en 
met de toevoeging van bijvoorbeeld 'Alloc HPL' vloeren, 
'Lamett' laminaat en parket en 'Antgua PVC' vloeren blijft 
de aandacht onveranderd gericht op ambachtelijke vloe-
ren.
Daarnaast is het assortiment ook uitgebreid met lijmen en 
onderhoudsmiddelen. Merken als 'Uzin', 'Pallmann' en 

'James' zullen ook aan de Australiëweg in Assen worden verkocht. Zeer bin-
nenkort zal het complete palet aan producten van Forinn eveneens door Par-
ket Centrum - Forinn verkocht worden. De contactgegevens blijven ongewij-
zigd, behalve het e-mailadres. Dat luidt: parketcentrum@forinn.nl.
Informatie: Parket Centrum - Forinn, tel. +31 (0592) 377 211.

Rijswijk in september weer in teken 
van Vakbeurs Vloeren
De derde editie van de Vakbeurs Vloeren vindt plaats op 24, 25 
en 26 september in de Evenementenhal in Rijswijk. Verschillende 
exposanten uit de vloerbedekkingsbranche hebben hun deelna-
me al toegezegd en de lijst groeit nog steeds. 
Zoals gebruikelijk gaat het ook deze keer weer om een all-incon-
cept waarbij, naast het beursbezoek, ook de catering bij de 
entree is inbegrepen. Tevens zal ook dit jaar weer het Nationaal 
Kampioenschap Woningstofferen gehouden worden op de Vak-
beurs Vloeren. Kwalificatie voor het Europees Kampioenschap, 
op de Domotex in Hannover, staat daar onder meer op het spel. 
De Vakbeurs Vloeren is op de drie genoemde dagen geopend 
van 14.00 tot 22.00 uur. Entreekaarten zijn te krijgen op uitnodi-
ging van één van de exposanten. Ook kunnen mensen die werk-
zaam zijn in de branche en hun KvK-nummer kunnen tonen kaar-
ten aan de kassa kopen. Deze kosten e 20 per stuk per dag. De 
entreekaart geeft recht op toegang, gebruik van de catering en 
gratis parkeren.
Informatie: Evenementenhal Rijswijk, Rijswijk, tel. +31 (070) 307 
59 00 of www.evenementenhalrijswijk.nl.

Familie Bos wint reis naar Lapland met Tarkett
In de laatste drie maanden van 2006 konden klanten van Tarkett meedoen aan een 
consumentenactie. De hoofdprijs van die actie, waarbij een slagzin moest worden 
afgemaakt, was een reis naar Lapland. De familie Bos uit Olst kwam daarbij als win-
naar uit de bus. Op 10 mei kregen zij bij het winkelpand van Salland Parket in Apel-
doorn hun prijs uitgereikt. De slagzin die zijn na de aankoop van 55 m2 'Eden Seagrass 
Zenn' in oktober 2006 indienden, luidde: De zon zien opkomen in Lapland is als  
... een warme gloed, die je elke dag mag 
beleven als je voor een Tarkett vloer bent 
bezweken.

J.S.M. Benjaminsen (Salland Parket 
Apeldoorn), Ch. N. Kok (Tarkett Benelux 

BV), R.G. van Alsemgeest (vertegenwoor-
diger Vloertotaalconcept), B.G. Bos, G. Bos 

(prijswinnaars) en K. van der Wal (Salland 
Parket BV).

Kinnasand wint ICFF Editors 
Award in New York
Trots meldt het uit het Duitse München afkomstige Kinnas-
and dat het in New York de gerenommeerde ICFF Editors 

Award heeft gewonnen. In de categorie 'Carpet 
and Flooring' werd de Kinnasand Carpet  
Collection als beste beschouwd door een vakjury. 
Voor het bedrijf is het alweer de tweede onder-
scheiding. Eerder dit jaar kreeg het tijdens de 
International Furniture Fair in Keulen de Interior 
Innovation Award.

Een van de carpet collecties van Kinnasand

Estillon present op Domotex Dubai
'Een belangrijke indicator van de groei van Estillon', zo benoemt PR-
medewerker Hans Janssen de aanwezigheid van zijn bedrijf op 
Domotex Dubai, van 11 tot en met 13 juni. 'De aanwezigheid komt 
voort uit de overname van Roberts in september 2006. Daardoor 
hebben we een netwerk opgebouwd in het Midden-Oosten.'
Estillon is momenteel voornamelijk aanwezig op de Europese markt. 
Maar onder meer door Domotex Dubai wil het zijn afzetmarkt ver-
groten. Het bedrijf zegt de beurs aan te grijpen om een aantal  
nieuwe projectkwaliteiten te lanceren die voldoen aan de strengste 
normeringen in brandwerendheid. Ook presenteert Estillon op de 
beurs nieuwe projectkwaliteiten ondertapijten. 'Deze voldoen aan 
de hogen eisen die men in Dubai gewend is', schrijft Janssen in een 
persbericht. 'Het zijn met name de BestBase kwaliteiten en de Black 
Magic.' Estillon staat in Dubai in hal 7, stand C82.


