Vakbeurs voor de Woninginrichter en Parket Vakdagen

Gorinchem: beide beurzen vol
Jubelende geluiden uit Gorinchem. En terecht, want de organisatie kan met trots
melden dat de beschikbare ruimte op de beursvloer voor standhouders van zowel
de Parket Vakdagen als de Vakbeurs voor de Woninginrichter volledig verkocht is.
Er kan geen muis meer bij. Op de expositieplekken dan, want nu is het natuurlijk
zaak dat er ook vakbezoekers naar de nieuwe vakbeurs toekomen. Aan u de eer
om op één van de drie beursdagen - 29, 30 en 31 maart - de reis naar Gorinchem
te maken!
‘Namens de organisatie kan ik u melden dat er 110
exposanten aanwezig zijn tijdens Parket Vakdagen
en de Vakbeurs voor de Woninginrichter 2010. Dit
gaat onze verwachting te boven’, aldus een overduidelijk dolgelukkige Annelien Lunenborg in haar
meest recente persbericht. Eerder had Lunenborg al
aangegeven dat er 20% meer vloeroppervlak voor
exposanten was ingeruimd dan vorig jaar, toen de
beurs nog onder de naam Vakbeurs Vloeren door
het leven ging. Toen werd er nog over gedacht om
eventueel de galerij op de bovenetage open te stellen voor exposanten, maar uiteindelijk heeft de organisatie anders besloten. ‘We hebben als organisatie besloten om de galerij niet te openen, maar extra
standruimte te creëren op de beursvloer’, geeft Lunenborg aan.

NK Traprenovatie en Woninginrichter
Aanvankelijk was het de bedoeling om op de beurs
ook het NK Traprenovatie en het NK Woninginrichten te houden. ‘Helaas hebben we dit jaar niet voldoende deelnemers kunnen vinden om de wedstrijden daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden. In
overleg is besloten om deze nu niet dit jaar, maar
volgend jaar te houden tijdens de Parket Vakdagen
2011 in Gorinchem.’ Ter compensatie zullen de organisatoren van de Traprenovatiewedstrijden demonstraties geven.

Acties
Naast deze demonstraties heeft de organisatie samen met de exposanten een aantal acties bedacht.

‘Stopgap 300’, één van de producten die F. Ball in
Gorinchem presenteert op haar stand
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Zo maakt iedere duizendste bezoeker kans op mooie
prijzen. In de beurscatalogus is meer te vinden over
deze actie. Verschillende bedrijven hebben in ieder
geval prijzen beschikbaar gesteld, waaronder Forest
Group, Hacom, Unifloor, Multisol, De Betuwe, Bosgoed en de Evenementenhal-organisatie zelf.

F. Ball & Co: ‘Ideale platform’
Al vroeg maakte F. Ball & Co. bekend dat het standruimte had gereserveerd in Gorinchem. Het Britse
bedrijf, fabrikant van onder meer lijmen en egaliseerproducten en daarmee overzee ook marktleider,
is bezig om zich een positie te verwerven in de Benelux-markt. Hierom is inmiddels een adviseur voor de
Benelux aangesteld (zie nummer 1 van Ons Huis
Vloeren). Deze Freerk Beuckens vindt het logisch dat
zijn bedrijf zich in Gorinchem meldt. ‘De Vakbeurs
voor de Woninginrichter en Parket Vakdagen zijn
een ideaal platform om meer naamsbekendheid te
krijgen en om onze professionele vloerproducten in
de Benelux aan de man te brengen. We verwelkomen bezoekers graag op onze stand en geven ze
informatie over onze producten en onze Nederlandstalige website.’

maand maart. Dus ook nog voor de bezoekers van
de beurs in Gorinchem.
‘Bij afname van vijf emmers wordt een aluminium
telescoopstok
met vachtroller cadeau
gegeven.’.
Naast dit nieuwe product brengt Forbo Eurocol ook de rest van
haar assortiment voor
het voetlicht. Zoals ‘925
Europlan Alphy Direct’.
‘Dit is een primer en
egalisatie ineen. Het
voorstrijken van anhydrietvloeren is hiermee verleden tijd. ‘925 Europlan Alphy Direct’
Men bespaart een ar- (een primer en egalisatie
beidsgang en een pri- ineen) van Forbo Eurocol
merlaag en daarmee
dus ook tijd en geld’, vindt Forbo Eurocol.

Forinn: ‘Draagfix’ voor zakken
Forinn presenteert op de beurs onder meer de
‘Draagfix’. ‘Met de ‘Draagfix’ kunnen geopende
zakken met poedervormige bouwstoffen weer gesloten en gemakkelijk gedragen worden.’ ‘Van zakken met kostbare bouwstoffen, zoals cement, gips
en tegellijm, wordt vaak maar een deel gebruikt. Het
restant in de geopende zak wordt dan aangetast

Forbo Eurocol: fixering
Forbo Eurocol zal op haar stand in Gorinchem een
nieuw product presenteren en daarnaast de nodige
aandacht geven aan klassiekers uit het assortiment.
Nieuw uit de Wormerveerse lijmstal is in ieder geval
‘543 Eurofix Deco’, een kant-en-klare oplosmiddelvrije fixering voor het installeren van dimensiestabiele PVC-lamellen en -tegels op vlakke ondervloeren. ‘Voor de verwerker is dit nieuwe product zeer
arbeidsvriendelijk’, aldus Herbert van de Heuvel van
Forbo Eurocol. ‘De fixering kan makkelijk staande
worden aangebracht met een vachtroller. Na het
aanbrengen van het product op de ondervloer kunnen de PVC-lamellen of -tegels direct in de natte,
halfnatte of droge fixering geplaatst worden. Ook
als er sprake is van vloerverwarming.’ Herbert van
den Heuvel schrijft hier ook over in zijn column op
pagina 33 van Ons Huis Vloeren.
De introductieaanbieding die Eurocol voor dit product in het leven heeft geroepen geldt voor de hele

De ‘Draagfix’ in beweging

vloeren

ning in de vorm van achtergrondinformatie en
spaaracties kunnen vinden. Ook zijn logo’s, beelden
en advertenties te downloaden en nog veel meer
zaken die het de dealer gemakkelijk maken bij het
verkopen van onze producten.’ Voorts wordt ook de
nieuwe collectie ‘Novilon Fusion’ gepresenteerd.
Twee voorbeelden uit de collectie ziet u op de foto’s
bij dit artikel.

Desso: winkelpresentatie
Ook Desso komt met een nieuwe winkelpresentatie.
‘Deze is in lijn met de presentaties van ‘Parade’ en
‘Bonaparte’ van Enia’, geeft Annemiek Drogmans
van Desso aan. ‘Maar dan in Desso-stijl’. Zoals bekend nam Desso onlangs de Enia-merken ‘Parade’
en ‘Bonaparte’ over. Dortmans meldt ook dat er in
ieder geval één nieuw product te zien zal zijn in de
Desso-stand, maar wil nog even achterwege houden wat dat zal zijn. Een mooie aanmoediging om
naar Gorinchem af te reizen dus!

Beschermlaag van Optima
Ook Optima Flooring laat zich zien op de beurs. Het
bedrijf van onder meer Frank Grefkens presenteert
een polyurethaan beschermlaag voor vinyl- en linoleumvloeren. ‘De laag kan bijvoorbeeld bij renovatie
worden toegepast’, aldus Grefkens. ‘Voor een vrij
beperkte investering is deze bescherming beschikbaar.’ 

Een nieuw verweerd hout dessin uit de ‘Novilon Fusion’ collectie van Forbo
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Forbo Flooring meldt dat het op de Vakbeurs voor
de Woninginrichter in ieder geval het nieuwe ‘Novi-
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Nieuw winkelconcept Novilon

lon’-winkelconcept zal tonen. ‘’Novilon’ krijgt een
nieuw winkelbeeld. De presentatie sluit heel goed
aan bij het merk ‘Novilon’ en datgene waar wij als
fabrikant voor willen staan: gemak en optimale service voor onze klanten.’ Forbo Flooring geeft aan in
2012 alle oude winkelpresentaties te hebben vervangen. ‘We starten dit jaar met een geselecteerd
aantal winkels en zullen de komende jaren doorpakken’. Daarnaast wil Forbo in Gorinchem de aandacht
geven aan de formule ‘Dealeronline’. ‘Een internetomgeving waar onze dealers custom made-promotiemateriaal kunnen bestellen en verkoopondersteu-
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door vuil, stof, vocht, water en ongedierte. Of de
geopende zak valt om, de inhoud gaat over de vloer
en is niet meer bruikbaar’, schetst Forinn een aantal
doemscenario’s die het nieuwe product kan oplossen. ‘Met de ‘Draagfix’ kunnen zakken weer gesloten worden en blijft de inhoud beschermd.’ Forinn
opent overigens 9 april een nieuwe afhaalvestiging
in ‘s-Hertogenbosch (zie pagina 27).

Deze uk heeft het prima naar zijn zin op het nieuwe
betondessin uit de ‘Novilon Fusion’ collectie van Forbo
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Wat: Vakbeurs voor de Woninginrichter
+ Parket Vakdagen
Waar: Evenementenhal Gorinchem
Wanneer: 29 t/m 31 maart, elke dag van
13:00 - 21:00
Toegang: Deze beurs is op uitnodiging van de
exposanten te bezoeken. Indien u geen VIPRelatiekaart heeft ontvangen, dan kunt u
deze gratis aanvragen via de website van Evenementenhal Gorinchem onder vermelding
van uw bedrijfsnaam en KvK-nummer.
Contact: tel. +31 (0)183 - 68 06 80
of www.evenementenhalgorinchem.nl
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