Naam MeubelVakbeurs dekt lading niet meer

Vloernieuws in Hardenberg
Zoals elders in Ons Huis (zie pag. 7) door
organisatrice Claudy Bekmann al aange
geven, was met name de textiel- en
vloerafdeling tijdens de Meubelbeurs in
Hardenberg succesvol. Hoewel het aan
deel meubelen nog altijd de overhand
heeft, is het langzamerhand de vraag of
de naam 'Meubelvakbeurs' eigenlijk niet
aangepast zou moeten worden. Om de
stemming én de belangrijkste nieuwtjes te
peilen, maakten we een rondje langs de
diverse exposanten in de 'vloerenhal'.

Interfloor
Wie Hal 4 inloopt, kan niet om de stand van Interfloor
heen. Niet alleen omdat deze meteen vooraan is gesitueerd, de omvang maakt deze ook niet te vermijden.
Johan Mulder, productmanager van het bedrijf met
als thuisbasis Zwartsluis, wil graag het één en ander
uit de doeken doen over de nieuwe producten van
Interfloor. Een nieuwe kwaliteit die binnenkort wordt
geïntroduceerd is de 'Vivaldi': 'Met een saxony uiterlijk en een ton-sur-ton bedrukte pool is gewerkt aan
een speels en toch rustig effect. Uitstekend geschikt
voor de woonvertrekken en luxere slaapvertrekken.'
'In het aanvangssegment hebben we de kwaliteit
'Torino' ontwikkeld. 'Torino' is speciaal bestemd voor
slaapkamers, de hal, trappen en overlopen én voor
het lichtere projectwerk zoals renovatieprojecten. Het
is een honderd procent synthetische bouclé, met een
fijne structuur in tien kleuren.
Vanuit de gedachtegang dat oud weer modern wordt,
hebben we de kwaliteit 'Scapa' ontwikkeld. Het is een
in retro-stijl gemaakt tapijt, met een knipoog naar de
jaren '50, '60 en '70. Oud één-op-één weer nieuw
maken kan natuurlijk niet, maar je kunt de stijl van
vroeger wel goed als basis gebruiken. Dat hebben we
met 'Scapa' gedaan. Het is een tapijt met een fraai
tweed effect, dat toch een vlak geheel geeft, met
schitterende bruine en antracietgrijze kleuren en
zwart als basis. Het is geschikt voor de woonkamer en
de slaapkamer.'
Verder introduceerde Interfloor in Hardenberg onder
meer het gamma 'Medusa' - een zuiver scheerwol kwaliteit met eveneens een knipoog naar retro-stijl - en
werd het recent geïntroduceerde 'Sahara'-gamma nog

De stand van Forinn werd druk bezocht

Productmanager Johan Mulder van Interfloor toont een aantal stalen van de nieuwe Interfloor-producten

eens belicht. 'In vinyl komen we binnenkort met een
zware projectvinyl 'Tecwood', zegt Mulder tenslotte.

Forinn
Sales Manager Ruud Huisman van Forinn, de groothandel van raam- en vloerafwerking met vestigingen
in Emmeloord en Asten, is uiterst trots op de nieuwe
ondervloeren voor laminaat, die zijn bedrijf in Hardenberg presenteerde: 'Ultra Foam Vernet PE-foam' is
een ondervloer die voldoet aan de 10dB-geluidsreductie-eisen. Het product is gemaakt van een speciale
foamlaag, waardoor het ook erg licht en buigzaam is.
Het is een thermische en akoestische geluidsisolatie
en tegelijk ook een damfolie. Het product is licht en
gemakkelijk hanteerbaar.'

Viehoff Fournituren
Aan het toch al kwalitatief hoogstaande productenpakket van Viehoff Fournituren - met merken als

'Meister' en 'Balterio' - heeft het bedrijf sinds kort
'Bostik Nibofloor PK Progress' parketlijm toegevoegd.
John Roosjen, technisch commercieel adviseur, vertelt: 'Bij de huidige systemen is het normaal dat er
eerst geschuurd wordt, daarna stof gezogen, voorgestreken en afgeplakt. Met de 'PK Progress'-lijm kan na
het schuren en zorgvuldig stofzuigen van nieuwe
zand-, cement- en anhydriet gebonden dekvloeren
meteen begonnen worden met verlijmen. Ondanks
de wat hogere aanschafprijs van deze lijm, scheelt dat
qua kosten een hele hoop, omdat je een reeks tijdrovende handelingen uitsluit.' Bovendien heeft deze
nieuwe lijm van Bostik nog andere voordelen. 'Hij
werkt namelijk geluidreducerend en er komt door de
samenstelling van de lijm bijna geen spanning op de
ondervloer. Dat alles maakt dat ook voor de woninginrichter het verlijmen van parketvloeren eenvoudiger
wordt. De lijm heeft een codering EC1, wat aangeeft
dat het heel weinig schadelijke stoffen afgeeft.'

Johan Roosje toont de 'Bostik Nibofloor PK Progress'
6 • ONS HUIS 2007 • 25

