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DE KRACHT VAN EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE 
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw werd Forbo Eurocol - toen nog 
‘Eurocol’ - een zelfstandige onderneming. Tot dan toe was het een 
afdeling geweest die voor de N.V. Nederlandsche Linoleumfabriek in 
Krommenie - het huidige zusterbedrijf Forbo Flooring - vloerbedek-
kingslijmen en aanverwante producten ontwikkelde en produceerde. 
Met die kennis en ervaring ging Eurocol daarnaast aan de slag om 
een flexibele tegellijm te ontwikkelen, voor de opkomst van groot-
schalige betonbouw in die jaren. Een dergelijke lijm was nodig om 
uitzetting en krimp van het beton op te vangen, waardoor tegels 
niet langer zouden scheuren of loslaten. Dit werd de bekende 682 
Majolicol pastategellijm, die we nog altijd in ons programma voeren. 

Tegenwoordig maakt Forbo Eurocol in Wormerveer deel uit van 
de Zwitserse Forbo Group. Naast zusterbedrijf Forbo Flooring in 
Assendelft, omvat deze ook onder meer Forbo Eurocol-lijmfabrieken 
in het Duitse Erfurt en het Russische Stary Oskol. In Wormerveer 
beschikken we over een eigen ontwikkelingsafdeling, testlaboratori-

um, productiefaciliteiten, magazijnen en een instructiecentrum voor 
praktijktrainingen. Door samenwerking met de bekende groothan-
dels profiteren onze klanten van een ruime landelijke voorraad, zodat 
benodigde producten op elk gewenst moment bij de klant of op een 
project kunnen worden afgeleverd.
Naast lijmen en bijbehorende producten zoals primers, egaliseer-
middelen, reparatiemortels voegmiddelen en kitten, ontwikkelt en 
produceert Forbo Eurocol tegenwoordig ook fraaie surface finis-
hing-producten zoals BetonDesign, FloorColouring, LiquidDesign 
en DecoDesign. Innovatieve afwerkingsproducten voor vloer en/of 
wand, die gebouwen en woningen een moderne en hoogwaardige 
uitstraling geven. Daarnaast blijven wij ons productaanbod voort-
durend uitbreiden en verbeteren, waarbij wij goed luisteren naar de 
markt en onze klanten en hun wensen en ervaringen uit de praktijk. 
Het resultaat hiervan zijn onze Eurocol-producten, die tot de absolu-
te top in hun vakgebied horen. 



PREFERRED SUPPLIER
Een goede huurder is een tevreden huurder. Daarom biedt u uw bewoners hoogwaardige woningen voor jarenlang 
woonplezier. Om dit te helpen waarmaken, werkt u met bedrijven en leveranciers die aan uw hoge kwaliteitseisen voldoen, 
met bijbehorende garantie.

Forbo Eurocol is A-leverancier van industriële lijmen en bijbehorende producten voor de bouw en projectinrichting. Hiermee 
hebben wij ons ontwikkeld tot preferred supplier voor vele aannemers, architecten, tegelzetbedrijven, projectinrichters en 
woningcorporaties. Met Eurocol-producten in het bestek zijn onze klanten verzekerd van de hoogste kwaliteit in tegelwerk, 
vloer- en wandafwerking. 

Hierbij zijn technisch advies en begeleiding vóór, tijdens en na een project inbegrepen, net als verzekerde projectgarantie
Naast dit advies kunt u ook gebruikmaken van onze bestekservice. Deze tool helpt de bestekschrijver bij het selecteren  
van de juiste Eurocol-producten voor Tegeltechniek en Vloertechniek (www.eurocoladvies.nl/tegelwerk en  
www.eurocoladvies.nl/vloerbedekking). In deze brochure leest u welke meerwaarde wij aan uw woningprojecten  
bieden, zowel in nieuwbouw als renovatie.

VERZEKERDE PROJECTGARANTIE

DUURZAAMHEID EN MILIEU

Voor onze klanten is dagelijks een landelijk team buitendiensttechnici 
op pad. Zij bezoeken regelmatig werken en schrijven voorafgaand 
aan een project een verwerkingsadvies. Dit bestaat uit een selectie 
van de meest geschikte Eurocol-producten voor de betreffende 
werkomstandigheden, plus een duidelijke omschrijving hoe deze 
optimaal worden verwerkt. Vooral voor renovatieprojecten met 

vaak verschillende en/of onbekende ondergronden betekent dit 
een belangrijke meerwaarde. Op dit advies geven wij vervolgens 
een verzekerde projectgarantie af. Dit biedt extra zekerheid aan de 
tegelzetter of projectinrichter, maar ook aan u als opdrachtgever. 
Onze adviseurs beoordelen een project voor de start ervan of zo 
mogelijk eerder al, tijdens de ontwerpfase of een renovatieplan.  

GEGARANDEERD WATERDICHT TEGELWERK SYSTEEM
Met ons Waterdicht Tegelwerk Systeem voor natte ruimten 
maken wij al tientallen jaren het verschil voor tegelzetters en hun 
opdrachtgevers. Het betreft een uitgebalanceerd pakket van primers, 
kimband, coating, tegellijmen, voegmiddelen en kitten die volgens 
een voorgeschreven werkwijze worden toegepast. Het resultaat 

is een badkamer of andere betegelde ruimte die gegarandeerd 
waterdicht is, voor vele jaren onbezorgd gebruiksplezier. Het 
Waterdicht Tegelwerk Systeem is geschikt voor nieuwbouw en 
renovatie en kenmerkt zich door zeer verwerkingsvriendelijke 
producten.   

Forbo Eurocol besteedt niet alleen veel zorg en aandacht aan de 
kwaliteit van zijn producten, bij de ontwikkeling, productie en 
verpakking ervan vormen duurzaamheid, milieu en arbovriendelijke 
verwerkingseigenschappen ook belangrijke uitgangspunten. Zo 
zijn alle Eurocol-poederproducten stofarm en behoren schadelijke 
vluchtige oplossingsmiddelen tot het verleden. Veel Eurocol-
producten dragen het EC 1PLUS-keurmerk, de hoogste emissie-eis 
voor het terugdringen van uitstoot in gebouwen voor een gezond 
binnenklimaat, volgens de Duitse EMICODE®-normering. Hiermee zijn 
deze producten geschikt voor projecten die volgens BREEAM-eisen 

nieuw worden gebouwd of gerenoveerd. 
Daarnaast investeert Forbo Eurocol voortdurend in het terugdringen 
van CO₂-uitstoot, door productieprocessen, gebouwen, opslag 
en transport technisch te verduurzamen en zo energie-efficiënt 
mogelijk in te richten. Grondstoffen, producten en verpakkingen 
zijn - waar mogelijk - recyclebaar en herwinbaar. Steeds meer 
kunststofverpakkingen, zoals emmers en jerrycans zijn vervaardigd 
van gerecyclede kunststof. Ons beleid in productkwaliteit en milieu is 
vastgelegd conform het kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO 9001:2015 en 
het milieuzorgsysteem NEN-EN-ISO 14001:2015.
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