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F. Ball: nieuwe fabriek en Benelux-man
F. Ball and Co. Ltd is een in 1886 opgerichte Britse fabrikant van lijmen en egali-

Benelux-adviseur benoemd

seerproducten voor de woningstofferingsbranche. Daarnaast heeft het bedrijf

F. Ball wil als UK-marktleider ook een meer prominente positie verwerven in de Benelux. Daartoe is
Freerk Beuckens als technisch adviseur aangetrokken. Beuckens opereert vanuit Amsterdam en gaat
adviserende ondersteuning geven met betrekking
tot het assortiment van F. Ball. 'Freerk brengt een
schat aan ervaring mee naar ons bedrijf. Voorheen
werkte hij 10 jaar bij Forbo Eurocol als verwerkingstechnicus. Freerks expertise omvat specialistische
kennis
van
vloeren', aldus Jonathan Goold, Export
Business Manager van
F. Ball. 'Zijn uitgebreide
ervaring op het gebied
van project- en woningstoffering zal een
waardevolle aanwinst
zijn voor het bedrijf.
Het zal een cruciale rol
spelen bij het verhogen
van het adviseringsni- Freerk Beuckens, de nieuwe
veau aan onze klanten man voor F. Ball in de Benelux
in de Benelux-regio.'
Informatie: www.f-ball.co.uk

onder meer reparatie- en egaliseermiddelen, primers, vochtschermen, vloerbedekkingslijmen en vloercoatings in het assortiment. De producten van het bedrijf
zijn, door een netwerk van transporteurs en groothandelaren, wereldwijd beschikbaar. Op Domotex presenteert F. Ball zich in Hal 7, stand B45.
De Britten kondigen een investeringsprogramma
van 8 miljoen euro aan in een nieuwe fabriek en een
nieuw instructiecentrum. 'Hiervan zullen al onze

Stopgap 300 HD van F-Ball

klanten in Europa profiteren', wordt beloofd. De
nieuwe fabriek heeft een oppervlakte van 10.000
vierkante meter. 'Hiermee kunnen we beter voldoen
aan de toenemende vraag naar onze reparatie- en
egaliseermiddelen.' Voor de Benelux-markt is met
name 'Stopgap 300 HD' (zie foto) een belangrijk
product. 'Dit egaliseermiddel heeft uitstekende verwerkvriendelijke eigenschappen en zorgt voor een
gegarandeerd vlakke ondergrond.' Op de stand van
F. Ball kunnen bestaande klanten terecht, maar uiteraard hoopt het bedrijf ook nieuwe relaties op te
bouwen. 'Onze technische adviseurs en vertegenwoordigers zullen aanwezig zijn om de bezoekers
van de juiste informatie te voorzien.' Bovendien
toont het bedrijf op Domotex ook haar bijgewerkte
technische literatuur. 'Klanten kunnen nu ook profiteren van informatiesheets in Europese talen.'

Nieuwe Flotex-kwaliteiten Forbo Flooring
Ook Forbo Flooring is in 2010 aanwezig op Domotex. Om precies te zijn op Contractworld, het onderdeel van de beurs in hal 4 waar architectuur centraal staat.
'We staan op Contract World met een kleine selectieve architectonische stand',
aldus marketing manager Marlien de Widt.
'De stand bestaat uit een wand waarin in vijf kleursferen toepassingen van onze producten in de segmenten zorg, onderwijs, kantoor, retail en leisure
getoond worden. Daarnaast introduceren we met
name de nieuwe 'Flotex'- en 'Coral'-collectie', aldus
De Widt.

'Calgary', de nieuwe kwaliteit in de 'Flotex Classic'collectie

Flotex
Over de 'Coral'-collecties heeft Ons Huis Vloeren al
eerder gepubliceerd (zie nummer 11, 2009), de
nieuwe 'Flotex'-aanwinsten zijn nog niet aan bod
gekomen. Product Manager Annemarie van Voorden: 'Zowel bij 'Flotex Classic' als 'Flotex HD' kunnen we een nieuwe kwaliteit aankondigen. 'Calgary'
is het nieuwe 'Classic'-product, terwijl 'Spin' aan de
'HD'-serie is toegevoegd. Daarnaast is in de 'Flotex
HD' collectie bij vrijwel ieder design een aantal verfrissende nieuwe kleuren toegevoegd.'
'Flotex Classic Calgary' is ontwikkeld met een marmeren vloer in gedachten. Deze nieuwe vloerbedekking is verkrijgbaar in 24 verschillende kleuren. 'Flotex HD Spin' biedt volgens Forbo Flooring 'een
dynamische balans tussen regelmaat en unieke individualiteit. De theoretische en geometrische perfectie van een cirkel heeft in dit dessin een menselijke
en individuele touch gekregen.' Informatie: Forbo
Flooring, tel. +31 (0)75 - 647 78 80 of
www.forbo-flooring.nl

‘Flotex HD Spin’: dynamische balans tussen regelmaat
en unieke individualiteit
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