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THE COVER PAPER: GMUND WOOD 

A Paper Shows Its Character
Inspired by the permanence of nature and 

by the “green” trend, the paper experts 

from Gmund have created a new land-

mark: the “Gmund Wood” collection. 

Color, sheen, texture and real wood grain 

are its incomparable characteristics.

Wood is the epitome of naturalness 

and ecology. This authentic natural mate-

rial served as the model for the new col-

lection’s surface textures and patterns.

“Gmund Wood” is available with two 

different surfaces: “Solid” and “Veneer.” 

“Solid,” a further development of the 

earlier Savanna collection, calls to mind 

high-quality solid wood. Genuine wood 

grain is palpably integrated into the pa-

per’s surface. “Veneer” has the look and 

feel of wooden veneer. This impression is 

strengthened by a slightly glossy coating, 

which simultaneously provides extra pro-

tection for the paper.

The spectrum of applications for 

“Gmund Wood” is just as expansive as for 

natural wood, which served as its model. 

Whether for interiors, as a packaging 

material or as stationery, “Gmund Wood” 

is ideal for a wide range of potential uses 

and is appealing above all thanks to its 

first-class design. Robust and supple 

“Gmund Wood” adds warmth and natu-

ralness to communication.

This paper is unmistakable, as are its 

color variants. From Abura, through Lim-

ba to Tindalo, nine different colors are 

available. Each of the nine is named after 

a genuine wood variety from around the 

globe and each color closely resembles 

the natural hue of its namesake. 

With “Gmund Wood,” the paper tech-

nologists from the Mangfall Valley have 

created an unparalleled product that co-

mes extraordinarily close to reproducing 

the look and feel of real wood.

An overview of “Gmund Wood”:

- Two surfaces in each of nine colors

-  Each color is available in three different 

grammages: 300, 350 and 500 g/m²

-  Suitable for all common printing tech-

niques 

-  Excellent for warm, natural products

-  With genuine wood grain 

www.gmund.com
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While technology brings us closer globally, it can isolate 
us from those who are nearest. Neighbours, colleagues, 
friends. Human Connections builds vital pathways, 
intersections and meeting spaces. Where people can 
come together, collaborate, communicate.

See our new Human Connections® collection at interface.com.

Human Connections_NL_320x240_dps.indd   All Pages 16/02/2018   15:12:29
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MARMOLEUM, DE EERSTE
CO2 NEUTRALE VLOER TER WERELD
Als we ons gedrag niet veranderen, zullen onze kinderen een wereld erven die deels 
onleefbaar is, met alle problemen van dien. Over klimaatverandering wordt heel wat 
afgepraat, goede intenties getoond, maar gaan we ook wat doen?

Forbo heeft haar zoveelste stap gezet: Marmoleumvloeren zijn vanaf nu CO2 neutraal. 
Dat betekent dat Marmoleum niet bijdraagt aan klimaatverandering. Forbo is daarmee 
het eerste bedrijf dat een CO2 neutrale vloer produceert. Dat komt in hoofdzaak omdat 
de basis van de vloer goed, gezond en duurzaam is: ze wordt gemaakt van hernieuw-
bare natuurlijke grondsto� en. Daarnaast heeft Forbo het gebruik van fossiele brandstof-
fen voor de productie enorm gereduceerd als ook haar relatie met haar toeleveranciers 
aanzienlijk verduurzaamd. Forbo is trots dat het naast fraai design ook op het gebied 
van duurzaamheid een ware Hollandse Meester is.

www.marmoleum.nl/co2neutraal 



NEOLITH®, Ontwerp, Slijtvastbaarheid, Veelzijdigheid, Duurzaamheid.

Binnen- en buiten gebruik: Wandbekleding, Vloeren, Keukenbladen, Meubels, Gevels. Bestand tegen vlekken, krassen, 
chemicaliën, extreme temperaturen en blootstelling aan UV-stralen. Maximum formaat, minimale dikte. Verschillende 
afwerkingen. Meer dan 50 beschikbare modellen.

Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen BV: www.mo-b.nl

www.neolith.com

2017 20152016

Graag verwelkomen we u 
op onze stand 

A22 waar Neolith de nieuwe 
kleuren van 2018 

presenteert

Gevelbekleding: NEOLITH NIEVE en IRON CORTEN 
Residentieel project Pinetells (Spanje)

Ontworpen door: Josep Aurell, Gaab Arquitectes

Neolith ad_Materia_FACADE_March 2018 Option 1.indd   1 16/02/2018   14:57:28



With low light reflectivity, its surface is extremely opaque,
anti-fingerprint and features a very pleasant soft touch.

FENIX NTM is suitable for different interior design applications: 
kitchen, hospitality, healthcare, transportation, bathrooms, 

furniture (tables, bookshelves, partitions, chairs).

NANOTECH
MATT MATERIAL
FOR INTERIOR DESIGN

fenixntm.com
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Interiors have a new material. Since 2013.
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Baars & Bloemhoff, ruimte voor ideeën.
Met ruim 2500 verschillende decoren en meer dan 25 onderscheidende merken 
hebben wij voor ieder interieurproject het juiste materiaal en advies in huis. Met 
veel enthousiasme speuren we internationale markten af op zoek naar nieuwe 
materialen en trends die interieurs in Nederland mooier kunnen maken. Een keur aan 
exclusieve materialen is inmiddels direct uit voorraad leverbaar. Bezoek onze website 
voor meer informatie en de gratis online monsterservice of bel voor een afspraak. 
Wij praten je graag bij over de diverse mogelijkheden. www.baars-bloemhoff.nl



NEOLITH®, Ontwerp, Slijtvastbaarheid, Veelzijdigheid, Duurzaamheid.

Binnen- en buiten gebruik: Wandbekleding, Vloeren, Keukenbladen, Meubels, Gevels. Bestand tegen vlekken, krassen, 
chemicaliën, extreme temperaturen en blootstelling aan UV-stralen. Maximum formaat, minimale dikte. Verschillende 
afwerkingen. Meer dan 50 beschikbare modellen.

Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen BV: www.mo-b.nl
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2017 20152016

Graag verwelkomen we u 
op onze stand 

A22 waar Neolith de nieuwe 
kleuren van 2018 

presenteert

Vloeren: NEOLITH Nero Marquina en Calacatta Silk 
Casa Decor Madrid (Spanje) I Ontworpen door: Virginia Sanchez

Neolith ad_Materia_Nero Marquina_March 2018 Option 1.indd   1 15/02/2018   10:34:14
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PI, vakblad voor project en interieur is het 
toonaangevende magazine in Nederland 
en België over interieurarchitectuur en inte-
rieurproducten voor de totale projectmarkt: 
kantoren, horeca- en winkelinterieurs, 
openbare gebouwen, gebouwen in de cul-
turele sector, de zorgsector en het onder-
wijs. Het blad verschijnt zes maal per jaar in 
een oplage van zo’n 9.000 exemplaren.

Iedere uitgave wordt vormgegeven rond 
een relevant thema en biedt de lezer ge-
richte informatie en inspirerende reporta-
ges. De redactie bespreekt innovatieve en 
toonaangevende interieurarchitectuur en 
vormgeving, recent opgeleverde projecten 
in binnen- en buitenland; maar ook inter-
views, columns en beursnieuws behoren tot 
de redactionele formule. 

MINDER GEDOE. MEER CREATIVITEIT.

Verschillende vormen in 3 materialen
Geïntegreerde oplossingen
Een plafond voor elke ruimte*

3 prestige projecten
32 plannen
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TIMELESS
GLAS VOOR DOUCHEWANDEN
> Behoudt zijn glans
> Eenvoudig schoon te maken
> Corrosiewerend

Meer info?
www.saint-gobain-glass.com
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Subscribe NOW
Be at the forefront of SPATIAL DESIGN. 

Enjoy Frame delivered bimonthly to your door 
and save up to 25% OFF the listed retail price.

1 YEAR €99 (Students €79) 
2 YEARS €179*

Enjoy Frame delivered bimonthly to your door 
and save up to 25% OFF the listed retail price.

1 YEAR €99 (Students €79) 
2 YEARS €179*

Visit the 
bookstore at 
Material Xperience
or order at 
FRAME.SHOP
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AANBIEDING

Ga naar www.architectuur.nl/abonneren,
bel met 088 - 226 66 47, of mail naar abonneren@eisma.nl

*Prijs is exclusief 6% BTW.

OVER DE WERELD 
VAN DE ARCHITECT +
ONDERNEMEN + KENNIS 
DELEN + PROJECTEN +
INSPIRATIE + VAKBLAD  
+ 6x PER JAAR

3 
nummers 

voor 
25 Euro

EBO_2018_02_Adv.ANL_voor_Materia.indd   1 07-02-18   16:26
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MOBILITY

MEET THE FUTURE  
OF MOBILITY!

Een fiets van gerecycled kunst-
stof, bamboe of hout, construc-
tief fineer, een 3D-geprinte 
scheepspropeller… Genoeg in-
spiratie voor de R&D- en design-
professional in de mobility-sector 
tijdens Material Xperience!

Diverse mobilty-gerelateerde 
expositiestukken en een uit-
gebreid lezingenprogramma, 
samengesteld in samenwerking 
met Erik Tempelman (Associate 
professor Design Engineering bij 
TU Delft) laten je een glimp van 
de toekomst zien! Bovendien is 
de grote collectie lichtgewicht 
materialen uit de onafhankelijke 
Materia-collectie een bron van 
inspiratie!
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Hoe transporteren we over 100 jaar als het 

aan jou ligt?

Over 100 jaar zullen we ons voornamelijk 

vervoeren met geautomatiseerd transport. 

Zelf rijden zal ook nog wel worden gedaan, 

maar meer als hobby. Naast geautomati-

seerde auto’s, bussen, trams en treinen 

zullen we ook veel fietsen blijven zien, zeker 

met een motortje: sterker nog, dat wordt 

volgens mij de norm, met uitzondering 

wellicht van het wielrennen.

Vervoer door de lucht blijft toenemen, dus 

het wordt extra belangrijk om ook daar naar 

duurzaamheid te streven. Vliegende auto’s 

zie ik juist niet een succes worden. We 

wonen dan vooral in steden en daar zitten 

we met teveel mensen op elkaar. In de vrije 

lucht is vliegen al sinds lange tijd geauto-

matiseerd, maar vliegen tussen gebouwen 

in is moeilijker dan je denkt. Als uitdaging 

blijft het natuurlijk wel fantastisch om aan 

te werken, en bijvoorbeeld de Nederlandse 

PAL-V, het ‘Personal Air and Land Vehicle, 

vind ik een prestatie van formaat.

Tenslotte vervoer ter zee. Ik weet niet hoe 

we ons over 100 jaar vervoeren, maar wat 

wel zeker is, is dat het veel schoner moet, 

en veel schoner kan. Een voorbeeld hiervan 

zijn geautomatiseerde zeilschepen. Ook de 

laddermolen van wijlen hoogleraar Wubbo 

Ockels heeft echte potentie. We hebben ons 

immers eeuwenlang laten voortstuwen door 

Erik Tempelman

MOBILITY

Dr. ir. Erik Tempelman werkt al twintig jaar met design, innova-
tie en materialen, zowel in een industriële als een academische 
omgeving. Recentelijk afgeronde projecten waar hij aan heeft 
meegewerkt zijn onder andere Nature Inspired Design en het 
door het EU-gefinancierde Light.Touch.Matters-project. Hij is ook 
bekend vanwege zijn werk in ‘produceren en design’ samen met 
de Cambridge University en Studio Ninaber. Tempelman heeft 
artikelen over verschillende onderwerpen gepubliceerd, waaron-
der de eco-impact van materialen in de auto-industrie en over 
lichtgewicht design. 
Dit jaar is hij de Material Xperience-ambassadeur voor de sector 
Mobility. Hoe ziet hij de toekomst van de mobility-sector?

Mobility-ambassadeur
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MOBILITY

De beste uitvinding  
op het gebied van  
mobiliteit is de fiets
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de wind! Dat moet toch beter werken dan al 

die zwavelrijke diesel die we nu gebruiken.

Wat vind je de beste uitvinding die er ooit 

is gedaan en waarom?

De beste uitvinding op het gebied van mobi-

liteit is de fiets. Het is een prachtig schoon 

voertuig dat niet te snel gaat om een gevaar 

te vormen en ook weer niet te langzaam om 

onpraktisch te zijn. We zullen wel moeten 

wennen aan elektrisch-ondersteund fietsen, 

want dat gaat sneller. Maar dat gaat lukken, 

en dan kan ik ook weer met mijn ligfiets los 

zonder mensen aan het schrikken te maken.

Wat zie je als belangrijkste materiaalin-

novaties binnen je vakgebied/sector en 

waarom?

Als je naar de automotive sector kijkt, zie 

je toch dat staal het belangrijkste materiaal 

blijft. Natuurlijk wordt hier al jaren gekeken 

naar andere materialen, zoals composieten 

(zoals in de BMW i3) of bio-based materia-

len (zoals de Lina-auto), maar staal zit ook 

niet stil. Sterker nog, naar mijn professi-

onele inschatting is er geen constructief 

materiaal zo innovatief als dit! Alleen al in 

mijn leven is staal meer dan verdubbeld in 

sterkte, met behoud van de lage prijs. Er 

vergeet niet dat ook de productie steeds 

beter en schoner wordt: ga maar eens in 

IJmuiden kijken bij de Hisarna pilot-fabriek. 

Wat mij betreft leven we nog steeds in het 

stalen tijdperk!

Met welke andere sector is jouw sector het 

meest verwant, is er de grootste overeen-

komst/kruisbestuiving als het gaat om 

materiaalinnovatie?

De grootste materiaalinnovatie vindt plaats 

als materiaalmensen samenwerken met 

productontwerpers, zoals we deden in 

het EU-project Light.Touch.Matters. Hier 

ontwikkelden we slimme materialen die 

aanraakgevoelig zijn en luminescent – en 

nog flexibel ook. Op Material Xperience laat 

René de Vries van Aito-Touch hier een zeer 

interessante variant van zien. Het is belang-

rijk om de materiaalinnovatie te koppelen 

met de wereld van het ontwerpen, want 

alleen op die manier worden tal van prakti-

sche integratie- en productievraagstukken 

duidelijk. Plus, ontwerpers zien de waarde 

van nieuwe materialen vaak veel beter dan 

de wetenschappers.

Materia stelt zich ten doel om partijen met 

elkaar te verbinden. Welke andere partij/

persoon zou de bezoeker zeker moeten le-

ren kennen als het aan jou ligt en waarom?

Naar zowel mijn professionele als persoon-

lijke mening kan een industrieel ontwerper 

of vormgever beter niet alleen aan de slag 

gaan met nieuwe materialen, maar moet 

hij/zij er echt een productiepartij bij betrek-

ken. Hoe krijg ik het materiaal daadwerkelijk 

in de gewenste vorm – en omgekeerd: sug-

gereert het productieproces niet een andere, 

veel betere vorm dan wat de ontwerper 

eerst voor ogen had? Bij materiaalinnovatie 

negeer je de productieprocessen op eigen 

risico. Dat is het hoofdthema van mijn boek 

“Manufacturing and Design”, en ik ga er in 

mijn lezing ook nader op in.



Grote expositiestukken

Van fietsen tot bootpropellers: tijdens 

de beurs worden grote expositiestukken 

tentoongesteld. Wat kun je onder andere 

verwachten?

Roestvrijstalen propeller

De getoonde propeller is 3D-geprint/gelast 

van roestvrijstaal. Het is het kleine broertje 

van de WAAMpeller, ‘s werelds eerste wer-

kende 3D-geprinte metalen scheepspropel-

ler. Beide zijn gemaakt door RAMLAB. 

Dutchfiets

Dutchfiets, gemaakt door de gelijknamige 

start-up, is een fiets gemaakt van gerecycle-

de kunststof (PE), zowel het frame als de 

wielen. Dankzij dit materiaal is de fiets licht, 

goedkoop en heeft het een uniek design. 

Mokumono

De Mokumono Delta-fiets wordt kosteneffi-

ciënt geproduceerd in Nederland. In plaats 

van buizen gebruikt het bedrijf plaatmetaal, 

dat in een automatisch productieproces in 

de vorm van een frame wordt gestanst. 

Materialen uit de onafhankelijke 
Materia-collectie

Welke materialen zullen in de toekomst 

gebruikt worden in de bouw van auto’s, 

fietsen en boten? Materia laat je de meest 

innovatieve materialen uit eigen collectie 

zien. Hieronder vind je een voorproefje.

Persvormen (ONA692)

Een eenvoudige manier om perfect passen-

de 3D-elementen te maken is met behulp 

van een persvorm. Een ‘prepreg’ (een non-

woven van natuurlijke vezels zoals vlas en 

hennep, geïmpregneerd met een thermohar-

dende hars) wordt onder hoge druk en hitte 

in de juiste vorm geperst. 

20



21

Gemicromodelleerd biocomposiet 

(ONA700)

Ontwerper Bas Froon ontwikkelde een 

‘micromoulding’-machine, die het mogelijk 

maakt om lokaal materiaalkwaliteiten te 

veranderen. Hiervoor gebruikt hij thermo- 

plastische composietmaterialen (natuurlijke 

vezels of gerecyclede stof gecombineerd 

met biobased plastic zoals PLA). 

Constructief fineer (WOO366)

Dit materiaal bestaat uit houtfineer dat aan 

elkaar wordt bevestigd met Grip Metal, 

plaatmetaal dat dankzij een special stans-

proces kleine weerhaakjes heeft. Het metaal 

grijpt in het hout, waardoor geen andere 

bindmiddelen als lijm nodig zijn. Dankzij de 

metalen plaat wordt het fineer veel sterker. 

Lezingenprogramma Mobility
Op dinsdagmiddag 13 maart vindt in het 

Material Xperience-theater het lezingenpro-

gramma “The Future of Mobility“ plaats. 

Hieronder vind je enkelen van de sprekers.

Erik Tempelman 

Dr. ir. Erik Tempelman, Associate professor 

Design Engineering bij TU Delft, zal in zijn 

lezing eerst terugblikken op het materiaalge-

bruik in de mobility-sector van de afgelopen 

eeuw om te zien welke lessen we hieruit 

kunnen trekken. Daarna gaat hij in op de 

toekomst. Zoals zal blijken heeft de ontwik-

keling van materiaaltechniek in sommige 

opzichten nog een lange weg te gaan, maar 

zitten we op andere punten al verrassend 

dicht tegen de theoretische grenzen van ons 

kunnen aan.

Adriaan Beukers 

Adriaan Beukers (Prof. Ir. Emeritus Design 

and Production of Composite Structures) 

zal het tijdens zijn lezing hebben over licht-

gewicht constructies ‘van market push naar 

market pull’. In de automobielsector worden 

zwaardere, traditionele materialen steeds 

meer verdrongen door momenteel duurde-

re, maar veel lichtere composietmaterialen.

Tom Schiller (Mokumono)

Tom Schiller is samen met zijn tweeling-

broer Bob de oprichter van Mokumono Cy-

cles. Door af te kijken bij de auto-industrie 

is een fiets bedacht die – in tegenstelling tot 

de meeste fietsen – wel op eigen bodem ge-

produceerd kan worden, en Tom zal in zijn 

lezing ‘Bicycle industry 4.0’ uitleggen hoe. 

 

Jeroen Droogsma

Jeroen Droogsma is innovatiemanager bij 

jachtdesignstudio Vripack en een trendspot-

ter voor Vripack’s trendplatform VriThink! 

In zijn lezing ‘Sail the world. Feel at home’ 

haalt hij informatie uit een portfolio die 

meer dan 7.400 ontwerpen vertegenwoor-

digt om inzicht te geven in de diverse 

wereld van individuele, professionele en 

multimobiliteit over water en de extreme uit-

dagingen die daarmee gepaard gaan.

Meet the future of mobility at Material 

Xperience 2018!
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Kameleonkleuren

De kameleonlakken zijn in staat om van 

kleur te veranderen naarmate de gezichts-

hoek waaruit men ze bekijkt, verandert: de 

kleuren zijn intens en door veelvoudige 

kleurveranderingen kunnen ze voor indruk-

wekkende effecten zorgen. De kameleon-

lakken zijn toepasbaar op verschillende 

ondergronden en op verschillende materia-

len. De kleuren zijn verkrijgbaar in diverse 

producten en kunnen worden toegepast in 

de automotive sector, de meubel-/interieur-

bouw en kunstwerken. De producten zijn 

geschikt voor binnen- en buitentoepassing.

Nieuw: EASYpol HD

EASYpol HD is een uitstekend geluidsabsor-

berend en zelfdragend paneel op basis van 

zeer hoge densiteit polyester (PET) vezels 

met eindeloze toepassingsmogelijkheden. 

EASYpol HD is een thermisch gebonden pro-

duct dat wordt geproduceerd zonder toevoe-

ging van extra bindmiddelen. Ca. 30% van de 

vezels wordt gewonnen uit gerecyclede PET 

flessen. Door de relatief lage verwerkingstem-

peratuur is bovendien het energieverbruik bij 

productie aanmerkelijk lager dan bij minerale 

wol producten. Het product beschikt over 

een uitstekende geluidsabsorptiecoëfficiënt 

in een breed frequentiespectrum.

Easy Noise Control
Stand M1

www.easy-noisecontrol.com

Hodij Coatings
Stand M2

www.hodijcoatings.nl

new 
exhibitor
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Greijn Form Technics
Stand M3

www.greijn.com

Circulaire productie 

Door het combineren van biopolymeren 

met natuur- en recyclebare vezels creëren 

wij nieuw materiaal en producten die geheel 

voldoen aan het principe van de circulaire 

economie.

Greijn Form Technics B.V. heeft zich als 

kunststofbewerker gespecialiseerd in 

technieken als vacuümvormen, draperen 

en thermisch buigen. Door producten te 

vormen tot een formaat van 4000 x 2500 x 

1000 mm uit één stuk, zijn wij Nederlands 

“grootste vacuümvormer”.

Met als toevoeging bewerkingen als verlij-

men, mechanisch bewerken en verbinden, 

kunnen wij voor u een compleet kunststof 

product op wens produceren.

Van ontwerp naar realiteit

Nedcam realiseert 3D-eindproducten, 

modellen, prototypen en productiemallen 

voor opdrachtgevers in diverse branches, 

waaronder jachtbouw en automotive. 

Dankzij innovatieve, lichtgewicht materi-

alen als EPS Hotspray, composieten en 

naadloze pasta’s met hoge afwerkingsgraad 

(high gloss) worden de beperkingen in 

afmetingen en vormen steeds kleiner en de 

toleranties steeds nauwkeuriger. Dat biedt 

onze opdrachtgevers maximale vrijheid om 

te creëren. Met een open mind voor nieuwe 

(combinaties van) materialen en technieken 

is Nedcam zo al 12 jaar voor elke branche 

de link tussen ontwerp en realiteit.

Nedcam
Stand M4

www.nedcam.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Composiet frames en constructies

Refitech BV is specialist in de ontwikkeling 

en seriematige productie van industriële 

componenten van composiet. Zij richten 

zich op innovatieve, high-performance 

oplossingen voor technische producten, 

machines en apparaten. Dankzij een sterke 

combinatie van engineering, sub-assem-

blage, seriële productie en documentatie is 

Refitech een one-stop-shop voor composiet 

componenten. Naast maatwerk op klantspe-

cificatie produceert en verkoopt Refitech via 

een eigen carbonwebshop buizen en kokers 

van carbon.

Refitech Composite Components
Stand M7

www.refitech.nl

Biocomposiet Nabasco®

NPSP ontwikkelt en levert duurzame, 

vezelversterkte kunststoffen voor de bouw-, 

design-, mobiliteit-, infra-, en sign-ma-

kerssector en -industrie. Samen met haar 

opdrachtgevers realiseert NPSP verrassend 

mooie oplossingen voor technische vraag-

stukken. 

Nabasco® is een milieuvriendelijk, biobased 

en circulair composiet op basis van natuur-

vezel, biohars en lokale reststromen. Het 

resultaat is een hoogwaardig en duurzaam 

product met een lage CO
2
 footprint. Nabas-

co® is sterk, vormvast, licht van gewicht en 

heeft een lange levensduur met een estheti-

sche en natuurlijke uitstraling.

NPSP
Stand M8

www.npsp.nl

new 
exhibitor

new 
exhibitor Alles is Materiaal!

Iedere dag komen er materialen op de markt die nog mooier, duurzamer 
en slimmer zijn dan hun voorgangers. Materia is wereldwijd hierin hèt 
leidende informatieplatform. 

Wekelijks informeren we tienduizenden ontwerpers over de laatste 
materiaaltrends en zorgen we ervoor dat innovaties  van onze partners 
worden voorgeschreven in markten die voor hen belangrijk zijn.

Ook Materia-partner worden? Bel 020 - 713 06 50

www.materia.nl  -  info@materia.nl

facebook.com/materia.nl @materia
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Alles is Materiaal!
Iedere dag komen er materialen op de markt die nog mooier, duurzamer 
en slimmer zijn dan hun voorgangers. Materia is wereldwijd hierin hèt 
leidende informatieplatform. 

Wekelijks informeren we tienduizenden ontwerpers over de laatste 
materiaaltrends en zorgen we ervoor dat innovaties  van onze partners 
worden voorgeschreven in markten die voor hen belangrijk zijn.

Ook Materia-partner worden? Bel 020 - 713 06 50

www.materia.nl  -  info@materia.nl

facebook.com/materia.nl @materia
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INTERIOR

MEET THE FUTURE  
OF INTERIOR! 

Papieren sculpturen, leer van 
koeienmagen, kurken tapijten… 
Material Xperience is weer een 
feestje voor de interieurarchitect 
en –ontwerper!

Met prachtige interieurgerela-
teerde expositiestukken, een 
uitgebreid lezingenprogramma, 
samengesteld in samenwerking 
met Odette Ex (Ex Interiors), en 
een grote collectie materialen uit 
de onafhankelijke Materia-col- 
lectie laten we je de toekomst 
van het interieur zien!
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Hoe ziet het interieur er uit over 100 jaar 

als het aan jou ligt?  

Het is haast niet te voorspellen, maar de 

toekomst ligt voor ons in de verbinding van 

‘Tech&Touch’. Dit houdt in dat we natuur-

lijke materialen (Touch) gebruiken en die 

combineren met technologie (Tech) om zo 

een wereld te creëren die je in je hart raakt.

Wat vind je de beste uitvinding die er ooit 

is gedaan en waarom?

Smartphones. Smartphones hebben (indivi-

dueel) kennis delen en uitwisselen explosief 

laten groeien. Hierdoor zijn er veel ontwik-

kelingen in een stroomversnelling geraakt 

en zijn er nieuwe vormen van communicatie 

(en omgang met elkaar) ontstaan. Het zet 

iedereen vrij om te werken waar iedereen wil 

(positieve vrijheid).

Wat zie je als belangrijkste materiaal-innova-

ties binnen je vakgebied/sector en waarom?

Materiaalinnovaties die ontstaan door de 

verbinding tussen twee disciplines, zoals 

technologie en biologie. Het gebruik van 

(natuurlijke) grondstoffen in combinatie  

met vernieuwende technieken zal leiden 

tot nieuwe materialen. Een goed voorbeeld 

hiervan zijn bijvoorbeeld algen. Algen 

geven energie, worden gebruikt in voedsel 

of kunnen verwerkt worden tot garens of 

verfstoffen.

Andere belangrijke innovaties komen voort 

uit het hergebruik van materialen of gebruik 

van reststromen. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan kalk dat ontstaat uit waterzuiveringsin-

stallaties en wordt toegepast in de backing 

van tapijten, of oude jeans die wordt gerecy-

cled tot isolatiemateriaal.

Odette Ex
Interior-ambassadeur

Odette Ex richtte in 1994 Ex Interiors op. Sindsdien is het 
bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevend bureau dat wereld-
wijd opereert en waar ingewikkelde projecten worden aange-
pakt met specialistische passie. Ex Interiors heeft ervaring 
met het ontwerpen voor nieuwe gebouwprojecten, restau-
raties en renovaties. Het bureau heeft gewerkt met cliënten 
uit diverse sectoren zoals de gezondheidszorg, onderwijs, 
hotels, winkels en kantoren. 

Odette Ex is dit jaar de ambassadeur voor de sector Interior. 
Hoe ziet zij de toekomst van interieur?
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INTERIOR

De toekomst ligt voor 
ons in de verbinding 
van ‘Tech&Touch’
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Met welke andere sector is jouw sector het 

meest verwant, is er de grootste overeen-

komst/kruisbestuiving als het gaat om 

materiaalinnovatie?

Dit zijn er eigenlijk drie: mode, kunst en 

architectuur. De mode loopt voorop als het 

gaat om trends en dient daarmee als inspi-

ratiebron voor de interieurarchitectuur. 

Wat de kunst betreft, hierin zit een zekere 

gelaagdheid en diepere betekenis. Het 

toevoegen van deze gelaagdheid in het 

interieur verrijkt een omgeving en leidt tot 

een plek waar mensen zichzelf weer kun-

nen vrijzetten en dicht bij zichzelf kunnen 

komen. 

Architectuur is een sector die wat meer 

voor de hand ligt dan de andere twee; er is 

immers geen interieur zonder exterieur. De 

architectuur kan als een belangrijke bron 

van inspiratie dienen voor het interieur. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het Radboud 

Tandheelkunde in Nijmegen. Het brutali-

sche beton uit het oorspronkelijke gebouw 

is als basis genomen voor het nieuwe 

ontwerp. In het interieur is gezocht naar 

de juiste toepassing van materiaal en kleur 

als tegenhanger van het karakteristieke 

beton, waarbij de emoties en wensen van de 

verschillende doelgroepen als uitgangspunt 

zijn genomen.

Materia stelt zich ten doel om partijen met 

elkaar te verbinden. Welke andere partij/

persoon zou de bezoeker zeker moeten le-

ren kennen als het aan jou ligt en waarom? 

De bezoeker moet zeker designers als Nien-

ke Hoogvliet, Billie van Katwijk, en Diana 

Scherer leren kennen. Dit is de nieuwe ge-

neratie ontwerpers die kijkt naar wat er aan 

materiaal voorhanden is en nadenkt hoe we 

deze kunnen gebruikten zonder negatieve 

nalatenschap. Ze richten zich voornamelijk 

op de toepassing van natuurlijke en dus 

hernieuwbare materialen.
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Grote expositiestukken

Materia laat met diverse grote expositiestuk-

ken de toekomst van interieur zien. Wat kun 

je onder meer verwachten?

Ventri

In de vleesindustrie worden koeienmagen 

beschouwd als afval. Voor Billie van Katwijk 

zijn de rijke, organische texturen van deze 

dierlijke ingewanden een fascinerend mate-

riaal. Ieder van de vier verschillende magen 

van de koe hebben verschillende structuren, 

gevormd door hun functie. Door de magen 

op een speciale manier te looien kreeg Van 

Katwijk het voor elkaar om er diverse leer-

soorten van te maken. 

Terroir

Door zeewier en gerecycled papier te com-

bineren hebben Jonas Edvard en Nikolaj 

Steenfatt een nieuw, duurzaam materiaal 

ontwikkeld. Het materiaal heeft een warme 

uitstraling en is zo licht als papier. De kleur 

wordt bepaald door de kleur van het ge-

bruikte zeewier. Het materiaal kan worden 

gebruikt voor het maken van producten en 

meubels. 

Wolwaeren

Wolwaeren, ontworpen door Roland Pieter 

Smit, is een serie wollen dekens gemaakt 

door mentaal of fysiek gehandicapten. De 

weeftechnieken van de verschillende dekens 

reflecteren de beperkingen van de maker. 

Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met autis-

me heel goed met dunne draden werken, 

terwijl zij met het syndroom van Down veel 

beter zijn met dikke draden. Al het garen is 

gemaakt van wol uit Texel.
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Materialen uit de onafhankelijke 
Materia-collectie

Met welke materialen richt jij in in de 

toekomst? Materia laat je de materialen van 

het afgelopen jaar uit haar collectie zien. 

Hier heb je een voorproefje van wat je kunt 

verwachten. 

Houtmozaïek (WOO374)

Dit handgemaakte mozaïek bestaat uit stuk-

jes hout, aan elkaar bevestigd met rubber. 

De mozaïeken zijn waterafstotend, UV-resis-

tent en duurzaam. 

Kurktapijt (ONA680)

Weven met kurk? Deze tapijten combine-

ren kurk met natuurlijke materialen zoals 

(gerecycled) katoen, linnen en wol. Kurk 

heeft veel interessante eigenschappen; het 

is bijvoorbeeld lichtgewicht, watervast, en 

elastisch. 

Papieren sculpturen (ONA679)

Kunst van afval: deze kunstwerkjes zijn 

gemaakt van papieren draagtassen, die  

normaal gesproken worden weggegooid.  

De sculpturen worden gemaakt door  

traditionele ambacht te combineren met  

een moderne techniek: lasersnijden. 

Lezingenprogramma Interior
Op donderdagochtend 15 maart vindt in 

het Material Xperience-theater het lezingen-

programma “The Future of Interior" plaats. 

Hieronder vind je enkelen van de sprekers. 

Odette Ex

Odette Ex richtte in 1994 Ex Interiors op, een 

bedrijf dat is uitgegroeid tot een toonaange-

vend bureau dat wereldwijd opereert. In haar 

lezing ‘Creatieve disruptie’ zal ze ingaan op 

de gelaagdheid van interieur en de bewust-

wording van materiaalgebruik, de achter-

grond van de materialen en hun toekomst.

Nienke Hoogvliet

Studio Nienke Hoogvliet is een designstu-

dio gericht op materiaalonderzoek, experi-

menteel en conceptueel ontwerp, en vooral 

bekend van haar onderzoek naar algen en 

zeewier als nieuw materiaal. In haar lezing 

‘Van onconventioneel materiaal naar de-

sign’ toont ze hoe (natuurlijke) reststromen 

kunnen worden omgezet in waardevolle 

grondstoffen en sprekende producten. 

Simone de Waart

Simone de Waart is oprichter en creative di-

rector van Material Sense. Tevens is ze sinds 

2002 docent aan de Technische Universiteit 

en was ze meer dan tien jaar verbonden aan 

de Design Academy Eindhoven als docent. 

Tjeerd Veenhoven

Studio Tjeerd Veenhoven is een product-

ontwerpstudio, bekend van het palmleer, 

materiaal van planten van Huis Veendam 

en algentextiel. Ze ontwerpen waardeketens, 

van grondstoffen tot en met het product en 

de consumentenervaring. 

Meet the future of interior at Material 

Xperience 2018!
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While technology brings us closer globally, it can isolate 
us from those who are nearest. Neighbours, colleagues, 
friends. Human Connections builds vital pathways, 
intersections and meeting spaces. Where people can 
come together, collaborate, communicate.

See our new Human Connections® collection at interface.com.

Human Connections_NL_320x240_dps.indd   All Pages 16/02/2018   15:12:29

CircuitBac Green & Conscient

Interface loopt al jaren voorop als het gaat 

om duurzaamheid. CircuitBac Green is 

de nieuwste innovatie op het gebied van 

duurzame ondervloeren voor tapijttegels. 

CircuitBac Green maakt gebruik van een 

mix van biologisch plastic en minerale 

vulstof. En wat als we de lucht kunnen ver-

beteren die we inademen? Nu kan het, met 

Conscient. Conscient zendt vrijwel geen 

VOS uit, een van de grootste bijdragen aan 

slechte luchtkwaliteit in binnenruimtes. 

De innovatieve constructie van gerecycled 

en biobased garen en de CircuitBac Green 

backing maakt het de meest luchtvriende-

lijke tapijttegel op de markt.

Interface
Stand A46

www.interface.com
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While technology brings us closer globally, it can isolate 
us from those who are nearest. Neighbours, colleagues, 
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intersections and meeting spaces. Where people can 
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See our new Human Connections® collection at interface.com.
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Sterke anti-slipvloer van PVC

Een sterke bedrijfsvloer voor de horeca, 

onderwijs, automotive, industrie, werk- 

plaatsen, techniek, zwembad, et cetera? 

Deze PVC vloer is vloeistofdicht, geluid-

dempend, conform HACCP en bestand 

tegen loog, zuren, olie en andere chemische 

stoffen. PVC is antislip, dus er is veilig te 

werken op natte vloeren.

De vloeren zijn vervaardigd van hoog-

waardig gerecycled PVC, dus duurzaam 

en geproduceerd volgens het principe van 

Cradle-to-Cradle. Eventueel kan de vloer 

over de oude vloer gelegd worden, dit geeft 

een kortere verwerkingstijd en een minimale 

onderbreking van de werkzaamheden! 

BTB Mouldings
Stand I1

www.btbmouldings.com
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Elke denkbare print

Prints van Oranje is naast ontwerper van 

interieurs hoofdzakelijk leverancier van 

bedrukt tapijt, stof, vinyl, behang en gordij-

nen, voorzien van elke denkbare print en 

dessin. Elke opdracht, groot of klein, wordt 

zorgvuldig uitgevoerd. Met ons team van 

ontwerpers ondersteunen we u zoveel mo-

gelijk bij uitwerkingen van uw interieurpro-

jecten, zodat alle materialen, ook in kleur en 

dessin, perfect op elkaar afgestemd worden. 

Doordat de materialen op maat worden 

gemaakt, is het mogelijk om elk materiaal te 

voorzien van eigenschappen die noodzake-

lijk zijn voor het gebruik.

Perfosound 3D

Bruynzeel Multipanel speelt in op de vraag 

naar grove, natuurlijke materialen. Met 

de nieuwe Perfosound 3D-lijn kunt u de 

uitstraling van versleten, hergebruikt of grof 

getekend hout combineren met akoestisch 

absorberen. Daarnaast laten wij de nieuwe 

mogelijkheden in Topakustik Micro op de 

beurs zien, de nagenoeg onzichtbare  

microperforatie met hoge absorptie.  

Ook onze Linea houten grillwanden en 

-plafonds worden getoond in een bijzonder 

3D-ontwerp. Nieuwsgierig? Bezoek ons op 

de stand!

Bruynzeel Multipanel
Stand I2

www.bruynzeelmultipanel.nl

Prints van Oranje
Stand I3

www.printsvanoranje.nl

new 
exhibitor
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Decoratieve wand- en vloerafwerking

Novacolor is een Italiaanse producent van 

decoratieve wand- en vloerafwerkingen voor 

interieur en exterieur.

Op de Material Xperience tonen we verschil-

lende nieuwe afwerkingen waaronder Calce-

cruda (luchtzuiverende kleipleister), IRONIC 

en Verderame_Wall Painting (oxidaties), 

en Metallo Fuso (een coating bestaand uit 

metaal). Ook van andere producten uit de 

omvangrijke lijn van Novacolor is informatie 

beschikbaar op onze stand.

Naadloze vloeren

De Stonhard Group is producent en instal-

lateur van naadloze vloeren. Onze unieke 

systemen zijn gemaakt voor zowel industriële 

als commerciële markten. We maken vloeren 

voor elke leefomgeving en nemen elke uitda-

ging aan. Epoxy, urethaan en methylmetha-

crylaat harssystemen bieden uitgebreide keus 

voor elke markt en applicatie. Duurzame 

vloeren, makkelijk schoon te maken, ergono-

misch, we hebben aan alles gedacht!

Novacolor by AGNN
Stand I5

www.novacolornederland.nl

The Stonhard Group
Stand I4

www.stonhard.nl

new 
exhibitor

new 
exhibitor



39

Op maat gemaakte  
terrazzo

Bealstone is een minerale coating met een 

terrazzo-uiterlijk. Het systeem kan volledig 

op de eisen en wensen van projecten en ge-

bruikers worden aangepast en kan in dikten 

vanaf 2 mm worden aangebracht. Het mate-

riaal kan niet alleen op vloeren en wanden, 

maar ook op bijvoorbeeld meubels worden 

aangebracht - zowel binnen als buiten.

Bealstone kan met een variëteit aan produc-

ten en materialen worden gecombineerd 

waardoor een volledig eigen materialisering 

mogelijk is. Schelpen, metaalschilfers, 

fragmenten van flessen of spiegels – nage-

noeg alle materialen zijn te combineren met 

Bealstone.

E-concrete met gerecycled glas

Best Building Service is specialist in vloer-

renovatie, het impregneren van natuur-

steen, en restauratie van terrazzo. Ook 

bij een antislipvloer, betonvloer schuren, 

lijmresten verwijderen en marmer polijsten 

kunnen wij u van dienst zijn.

Naast micro-beton hebben wij nu een nieuw 

product: E-concrete. E-concrete is gemaakt 

van gerecycled glas. Het is extra hard en 

heeft een gladde afwerking. E-concrete 

wordt gebruikt op wanden en in badkamers. 

E-concrete is waterdicht van zichzelf en 

heeft mooie kleur schakeringen.

BEAL International
Stand I7

www.bealinternational.com

Best Building Service
Stand I6

www.bbsreinigen.nl

new 
exhibitor
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Architextiles

De Architextiles van Casalis bieden een  

visuele, tactiele en zelfs akoestische 

beleving wanneer ze geluid absorberen. 

Met harmonieuze weefpatronen, frisse 

kleurcombinaties en hun vermogen geluid 

te absorberen creëren de Architextiles een 

subtiele en verfijnde atmosfeer. 

De Architextiles van Casalis zijn beschik-

baar in de akoestische, 3D-gewoven Ondo, 

Slumber, en Callo, ontworpen door Aleksan-

dra Gaca, en in de gebreide, merinoswollen 

versie Bonet, ontworpen door Liset van der 

Scheer. 

Barc Flooring

Barc Flooring verzorgt bijzondere en 

hoogwaardige houten vloeren en richt zich 

op architecten en ontwerpers. De vloeren 

worden door ons ontworpen, geproduceerd 

en indien nodig geïnstalleerd. 

We hebben een breed programma van 

bijvoorbeeld traditioneel parket, organische 

vloeren, brede en lange planken tot 50 cm 

breed en vele speciale afwerkingen zoals 

bijvoorbeeld kerngerookt.

We produceren onze vloeren in Litouwen 

en vertegenwoordigen enkele fabrieken uit 

Duitsland, Italië en Estland. 

Barc Flooring
Stand I8

www.barcflooring.com

Casalis
Stand I9

www.casalis.be

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Toonaangevende merken voor retail

3A Composites GmbH biedt het volledige 

assortiment van displaymaterialen om de 

detailhandel te representeren. Het commu-

niceren van de waarde van merken en de 

bijbehorende levensstijl, over een langere 

periode en over de hele wereld is wat de 

wereld van de detailhandel uniek maakt. 3A 

Composites GmbH ontwikkelt, produceert 

en verkoopt hoogwaardig, kwalitatief materi-

aal aan de detailhandel: DIBOND®, FOR-

EX®, SMART-X®, KAPA®, DISPA®, LUMEX®, 

CRYLUX™, CRYLON®, BANOVA®.

Excellente gietvloeren

Een woning of gebouw is meer dan een 

dak boven je hoofd. Je wilt het een eigen 

identiteit - karakter - geven. Een vloer is 

sfeerbepalend, zeker een gietvoer van 

Caracterr. In moderne kleuren, vlak of ruw, 

met of zonder decoraties; de mogelijkheden 

voor een persoonlijke styling zijn onge-

kend. De gietvloeren worden ambachtelijk 

aangebracht, zijn naadloos en bieden 5 jaar 

garantie. Ze hebben een duurzame kwaliteit: 

het vermogen een ruimte op te tillen en te 

laten excelleren.

LEOXX is de exclusieve dealer van Caracterr 

voor de projectenmarkt in Nederland.

3A Composites
Stand I11

www.display.3acomposites.com

Caracterr
Stand I10

www.caracterr.com
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PURLINE organische vloer

Wineo PURLINE organische vloer is een 

hoogwaardige vloeroplossing gemaakt 

van de beste ingredienten. De basis wordt 

gevorm door ecuran, een hoogwaardig com-

posietmateriaal dat voornamelijk bestaat uit 

hernieuwbare grondstoffen en natuurlijke 

vullermiddelen, zoals raapzaadolie of cas-

torolie, en kalk. 

Wineo Puline organische vloer combineert 

duurzaamheid met extreme weerstand en 

wordt volledig geproduceert in Duitsland, in 

alle stappen van de productie. 

Stap mee in de  
circulaire economie

Het is tijd voor verandering. Voor een nieuw 

systeem. Want produceren, consumeren en 

weggooien, dat werkt niet meer. Aan de ene 

kant van de keten komen we grondstoffen 

en fossiele energie tekort. En aan de andere 

kant stapelt het afvalprobleem zich op.

Donkersloot neemt hierin het voortouw. Met 

trots introduceren wij BT40: circulair tapijt 

met de unieke Niaga®-technologie. Het 

eerste tapijt dat volledig te recyclen is tot 

een nieuw tapijt. Keer op keer. Van dezelfde 

topkwaliteit. 

Een game changer. Een Donkersloot.

Wineo
Stand I13

www.wineo.de

Donkersloot
Stand I12

www.donkersloot-tapijt.nl
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Partner in Design

Met ruim 2500 verschillende decoren en 

meer dan 25 onderscheidende merken heeft 

Baars & Bloemhoff voor ieder interieurpro-

ject het juiste materiaal en advies in huis. 

Tijdens Material Xperience 2018 presen-

teert het bedrijf de laatste noviteiten op het 

gebied van materialen en haar uitgebreide 

collectie. Baars & Bloemhoff geeft materiaal-

advies volgens de laatste trends en onder-

steunt in de visualisatie van ieder project 

door de presentatie en beschikbaarheid van 

bijzondere materialen, texturen, kleuren en 

combinaties. Naast materiaalleverancier is 

Baars & Bloemhoff vooral partner in design.

Baars & Bloemhoff
Stand I14

www.baars-bloemhoff.nl
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Broeinest

Broeinest is een materialenbibliotheek en 

ontmoetingsplek voor de creatieve indus-

trie. Broeinest is geïnitieerd door Baars & 

Bloemhoff en brengt producenten, merken 

en materialen samen om zo de (interieur)- 

architect en ontwerper beter te bedienen, 

begrijpen en bereiken. Broeinest biedt een 

breed scala aan faciliteiten op het gebied 

van interieur, design en materiaal. We 

organiseren workshops, lezingen, ontbijt- 

en lunchsessies die zowel publiekelijk toe-

gankelijk zijn, als op maat worden samen-

gesteld. We zijn te vinden in Eindhoven, 

Rotterdam en binnenkort ook Amsterdam.

Broeinest
Stand I15

www.broeinest.nl
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HeartFelt®

Het HeartFelt®-plafondsysteem, bekroond 

met de Red Dot Award, is vanaf heden be-

schikbaar in 7 nieuwe kleuren: 5 aardetinten 

en 2 toevoegingen aan de grijstinten; zwart 

en wit. 

Door de toevoegingen van grijs- en aarde-

tinten in het HeartFelt®-assortiment kan er 

meer eigen smaak toegevoegd worden en is 

er meer creatieve vrijheid. De lineaire vilten 

plafondpanelen van HeartFelt® zijn box-vor-

mig en kunnen eenvoudig op de speciaal 

ontwikkelde dragers geklikt worden. Door te 

variëren in de afstand en/of in kleuren kan 

het plafond een serieuze rol gaan spelen in 

het totale interieurdesign.   

Heritage Wood-projectwandbekleding

Heritage Wood uit de Koroseal-collectie 

heeft een natuurlijke uitstraling van ruw 

gezaagd hout. Alle Koroseal-producten 

zijn brandwerend, antimicrobieel, bieden 

bescherming tegen vlekken, zijn makke-

lijk te reinigen, en worden geproduceerd 

middels een duurzaam en milieuvriendelijk 

proces. Gerecyclede en uitstootvriendelijke 

materialen zijn gebruikt in het productie-

proces, ook is er enkel gebruik gemaakt van 

100% cadmium-vrije inkt op waterbasis. De 

natuurlijke textuur en kleuren creëren een 

mooie wandbekleding voor ieder passend 

project.

Kobe
Stand I16

www.kobe.eu

Hunter Douglas Architectural Nederland
Stand I17

www.hunterdouglas.nl
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Ruimteakoestiek

Plaka Nederland is een gespecialiseerde 

groothandel met een uitgebreid assortiment 

bouwproducten en akoestiek oplossingen. 

Een ervaren en deskundig toeleverancier van 

hoogwaardige kwaliteitsproducten met een 

hoog service niveau. Wij presenteren tijdens 

Material Xperience onze ruimteakoestiekop-

lossingen die, op basis van goed onder-

bouwd, professioneel advies en akoestische 

berekeningen, de oplossing bieden voor 

elk geluidprobleem. Met meer dan 40 jaar 

ervaring op het gebied van geluidbeheersing 

bieden wij voor elk akoestisch probleem 

esthetische en effectieve oplossingen.

Decospan Shinnoki 3.0

Naast enkele exclusieve collecties van Abet 

Laminati presenteert Blok Plaatmateriaal 

op Material Xperience de Shinnoki 3.0-col-

lectie van Decospan. Shinnoki biedt een 

ruime keuze aan stevige en kwaliteitsvolle 

gefineerde panelen voor architecten en 

meubelmakers om stijlvolle en onderschei-

dende interieurs te ontwerpen en te creëren. 

Anders dan reguliere gefineerde panelen zijn 

Shinnoki-producten kant-en-klaar voor ge-

bruik en even gemakkelijk om te verwerken 

als een melamineplaat, maar met dezelfde 

unieke look en feel die typisch is voor echt 

houtfineer.

Plaka Nederland
Stand I19

www.plakagroup.nl

Blok Plaatmateriaal
Stand I18

www.blokplaatmateriaal.nl

new 
exhibitor
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Primeur: MultiTerrazzo

Forbo Eurocol introduceert op Material 

Xperience een duurzame 2-componenten-

gietvloer: 370 MultiTerrazzo, een innovatie-

ve, decoratieve vloerafwerking, na eerdere 

successen met BetonDesign, LiquidDesign 

en FloorColouring. Hiermee manifesteert 

Forbo Eurocol zich als trendsetter op het 

gebied van innovatieve vloeren, naast het 

uitgebreide programma industriële tegel- en 

vloerbedekkingslijmen met toebehoren. 

MultiTerrazzo is de ideale vloerafwerking 

voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, artsenprak-

tijken, scholen en crèches, maar ook voor 

kantines, keukens en woningen. Leverbaar 

in 12 frisse kleuren.

Corestone & Superbase vloeren

EPI levert hoogwaardige vloersystemen die 

sterk en duurzaam zijn. De lange levens-

duur en kwaliteit van onze vloeren kunnen 

wij garanderen, omdat wij de producten 

voor de vloeren zelf maken in onze fabriek. 

Hoogwaardige, natuurlijke materialen zor-

gen ervoor dat onze vloeren mooi blijven. 

Onze high-end toppers zijn EPI Corestone 

en EPI Superbase. EPI Corestone is een 

natuurlijk ogend designproduct en wordt 

ambachtelijk aangebracht. Het vloersysteem 

is ijzersterk en vertoont geen krimp. EPI 

Superbase is een zeer hoogwaardige com-

fortabele gietvloer, verkrijgbaar in vele solid 

en blend kleuren.

Forbo Eurocol
Stand I21

www.eurocol.nl

EPI
Stand I20

www.corestonefloor.nl

new 
exhibitor



49

Echo Acoustic

Echo Acoustic is ontstaan uit het idee om 

een perfecte akoestiek te realiseren met 

gezonde producten. Hoogwaardige, ecolo-

gische, duurzame en gezonde akoestische 

materialen maakt Echo Acoustic uniek. 

Onze gepatenteerde geluidsabsorberende 

plaat van schapenwol zorgt voor een perfec-

te ruimte-akoestiek. Door het gebruik van 

gezonde materialen, levert dat geen risico 

voor de gezondheid tijdens de verwerking 

en bij afronding van de werkzaamheden. 

Door duurzaam te produceren, vervoeren, 

verhandelen en appliqueren, leveren wij een 

bedrage aan een beter milieu.

Stucco en Fusion 

Sonae Arauco introduceert Stucco en 

Fusion, innovatieve textuurafwerkingen die 

bekroond door de Portuguese Engineers 

Association met de Innovation in Construc-

tion Award 2017.

Stucco, een ontwerp geïnspireerd door 

authentieke steenachtigen; Fusion, een erva-

ring gelijk aan oorspronkelijk handbewerkt 

hout. Stucco en Fusion onderscheiden zich 

door een unieke textuur en indrukwekkende 

look en feel.

Stucco en Fusion zijn beschikbaar in een 

zorgvuldig samengestelde decorscollectie 

en onderdeel van de Innovus® Decorative 

Products Collection; de Global Decorative 

Collection van Sonae Arauco.

Sonae Arauco
Stand I22

www.sonaearauco.com

Echo Acoustic
Stand I23

www.echo-acoustic.nl

new 
exhibitor



50

Nieuwe meubelstoffen 

Een grote diversiteit aan dessins, kleuren 

en structuren. Dat staat u te wachten met 

de zes nieuwe meubelstoffen van Vescom. 

Lamu, Wolin, Fuga, Deans, Hestan en Sa-

mar zijn allemaal verschillend, eigen, en toch 

heel goed te combineren. De onderlinge 

combinatie van wolmelanges, zachte chenil-

le, kleuren en structuren nodigt uit tot spel. 

Door de hoge slijtvastheid zijn de nieu-

we meubelstoffen alle zes zeer geschikt 

voor intensief projectgebruik. Alle dessins 

kennen uitstekende resultaten als het gaat 

om slijtvastheid, pilling, wrijfechtheid en 

lichtechtheid, en zijn soepel te verwerken.

Wicanders Hydrocork

Hydrocork, leverbaar in 20 visuals, is een-

voudig te installeren en opgebouwd uit een 

PVC onderlaag met kurkdrager van compo-

siet kurk, waterdichte PressFit-verbinding, 

en een PVC visual met 0,55 mm slijtlaag. 

Het product is leverbaar in 2 breedtes: 1225 

x 145 x 6 mm en 1225 x 195 x 6 mm. Dit jaar 

zijn er 8 nieuwe realistische houtdessins en 

4 steendessins aan de collectie toegevoegd. 

Door de dikte is het product geschikt voor 

residentieel en commercieel gebruik en te-

vens uitermate geschikt voor renovaties. Bij 

residentieel gebruik geldt een levenslange 

garantie, bij commercieel gebruik 15 jaar.

Vescom Nederland
Stand I25

www.vescom.nl

Amorim Benelux
Stand I24

www.wicanders.com
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Velvet& 

De gloednieuwe tapijttegelcollectie van 

modulyss ademt één en al luxe uit door 

het gebruik van contrasterende weelderige 

texturen en rijke kleuren. Het fluweel oogt 

elegant en heeft een vintage-look. Het luxu-

euze kleurenpalet krijgt meer diepte door 

de willekeurig geschoren bouclé-textuur van 

het tapijt. Deze strakke en dichte structuur 

wordt afgewisseld met velours en zorgt voor 

een rijke fluweelzachte sensatie. 

Ga voor de geraffineerde uitstraling van 

pure Velvet& of combineer met kleuren uit 

de Fashion& collectie voor een prachtig ton-

sur-ton-effect.  Velvet&. Fluwelen pracht.

Modulyss
Stand I26

www.modulyss.com

WWW.STONHARD.NL  |  WWW.LIQUIDELEMENTS.NL  |  INFO@STONHARD.NL  |  +31 (0)165 585 200
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Beyond flooring

IVC is de commerciële tak van IVC Group, 

gericht op het creëren van unieke vloeren 

voor projecten. 

Het IVC-portfolio telt 9 tapijtcollecties. De 

unieke Lichen-collectie is de meest presti-

gieuze van alle collecties. Met zijn knappe 

tapijtplanken en tot de verbeelding spreken-

de ‘inspired by nature’-designs, combineert 

Lichen een variëteit aan kleuren en patronen. 

De nylongaren zijn bovendien geverfd met 

kleuren uit onze persoonlijke kleurendata-

bank. In ons streven naar een ‘net positive 

impact’ op water en grondstoffen, behaalden 

we het ‘Living Product Challenge’-certificaat.

IVC Commercial
Stand I27

www.ivc-commercial.com



53

Oplossingen voor ruimteakoestiek!

Het akoestisch klimaat binnen een ruim-

te is van essentieel belang voor zowel de 

ruimtebeleving als voor gezondheid en 

welbevinden. Asona/Soundless Acoustics 

is gespecialiseerd in geluidsabsorberende 

‘onzichtbare’ oplossingen voor wand en 

plafond in alle mogelijke toepassingen met 

als doel het realiseren van een optimale 

ruimteakoestiek door het absorberen van 

geluid en het reduceren van hinderlijke 

nagalm. Hierdoor wordt de spraakverstaan-

baarheid in elke ruimte verbeterd en een 

prettige geluidsbeleving gecreëerd. 

Asona Benelux
Stand I29

www.asona.nl
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Nieuwe collecties plaatmateriaal

RET Interieur brengt Europees gerenom-

meerde merken decoratief plaatmateriaal 

nieuw en exclusief op de Nederlandse 

markt. Op Material Xperience wordt de 

Kronospan Global Collection 2018 - 2022 

officieel gelanceerd met 221 nieuwe decors 

en 18 nieuwe structuren in gemelamineerd 

plaatmateriaal, HPL en werkbladen. Daar-

naast wordt de bijzondere Terrazzo Solid 

Surface-collectie van Krion by Porcelanosa 

en nieuwe designmogelijkheden met ge-

kleurd MDF (Valchromat) gepresenteerd.

RET Interieur
Stand I28

www.ret-interieur.nl
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Slim bouwen met vlas

Faay is een Nederlands familiebedrijf met 

45 jaar ervaring op het gebied van schei-

dingswanden en plafondsystemen. 

De Faay-wandpanelen hebben een kern 

van vlasscheven met aan weerszijden een 

toplaag van gipskarton. De vlaskern van de 

wanden zorgt voor stabiliteit, een goede 

brandwerendheid en een zeer hoge schroef-

vastheid. Juist als het gaat om duurzaam 

bouwen zijn bouwmaterialen uit vernieuw-

bare grondstoffen – zoals vlas – een zeer 

interessante optie. En daarbij is er weinig 

milieubelasting bij zowel de teelt, de pro-

ductie en verwerking van vlas.

Decoratieve oplossingen

FINSA pakt uit met een combinatie van de 

Gama Duo-collectie, Studio Collection en 

een deel van het brute, decoratieve plaatma-

teriaal. De stand is een prikkelende cocktail 

van eigen materiaal waar je niet met je 

vingers van af kunt blijven. En dát allemaal 

in een kubusvormige ruimte van drie bij drie 

meter.  

FINSA
Stand I30

www.finsa.com

Faay Vianen
Stand I31

www.faay.nl

new 
exhibitor
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De Haute Couture-collectie

Het verfijnde oppervlaktegevoel van de 

Haute Couture wordt geëvenaard door de 

hoogwaardige vilten achterkant die extra 

comfort en een eenvoudiger installatie-

proces verzekerd, zowel residentieel als 

contract. De vloer is geschikt voor gebruik 

met vloerverwarming, duurzaam bij verkeer 

met zwenkwielen en biedt een uitsteken-

de geluidsabsorptie. Haute Couture kan 

schitteren op de esthetische afdeling, maar 

heeft ook praktische voordelen. De Haute 

Couture-collectie bestaat uit 3 varianten: CP 

(katoen/polyamide), WW (100% wol) en CW 

(katoen/wol).

Infiniti en TrueScale

Truescale-laminaten van Formica Group 

hebben de authentieke look en uitstraling 

van exclusieve materialen zoals marmer, 

kwarts en hout. Truescale laat de subtiele 

variaties van het natuurlijke materiaal zien, 

maar voorkomt de hoge kosten en het on-

derhoud van het echte product. 

Formica Infiniti is een revolutionaire, nieu-

we afwerking die zowel verticaal als horizon-

taal kan worden toegepast. Een eigentijdse 

Absolute Matte-afwerking voelt zacht aan 

en brengt met de nieuwe textuur warmte en 

elegantie in een omgeving.    

Formica
Stand I32

www.formica.com

Louis de Poortere 
Stand I33

www.louisdepoortere.com

new 
exhibitor
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Flooring Exclusive 1015

Het is een Vorwerk!

Eindelijk is er een harde vloer die aanvoelt 

als textiel en blijft boeien door de buitenge-

wone structuren en iriserende 3D-effecten. 

Dit wordt bereikt door het slim combineren 

van donkere kettingdraden en contrasterend 

poolgaren tijdens het weefproces. Daarbij is 

kunstig gespeeld met kettingdraden, dubbe-

le sprongen van het poolgaren en het opzet-

telijk variëren van ingestelde poolhoogtes.

Ontdek Evola & Clicwall

De Unilin Evola-collectie biedt een palet 

effen kleuren, levensechte houtdecoren en 

authentieke reliëfstructuren gebaseerd op 

internationale trends. Het plaatmateriaal 

is beschikbaar in 168 designs en bestaat in 

HPL, melamine en kantenband. De collectie 

biedt zo een kwalitatieve oplossing voor 

elk interieurproject. Daarnaast kunt u ook 

ClicWall ontdekken. Dit MDF wandbekle-

dingsysteem zorgt voor een hoogdecoratie-

ve afwerking binnen renovatieprojecten. Het 

eindresultaat is een krasbesteding wandsys-

teem, die door de afwasbare bovenlaag 

makkelijk is in onderhoud.

Unilin Division Panels
Stand I35

www.unilinpanels.com

Vorwerk & Co.
Stand I34

www.vorwerk-teppich.de
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SOFT. STRONG. SMART. FENIX NTM

Ontdek FENIX, de nieuwe generatie “smart 

materials” voor interieurontwerp ontwikkeld 

en geproduceerd door Arpa Industriale voor 

een groot aantal verticale en horizontale 

toepassingen van interieurontwerpen: 

keukens, horeca, gezondheidszorg, vervoer, 

badkamers en meubilair.

Met een lage lichtreflectie is het oppervlak 

extreem mat, het heeft een anti-vingeraf-

druk-laag en is erg plezierig zacht bij het 

aanraken. Kleine oppervlakkige krasjes 

kunnen met hitte worden gerepareerd. 

Arpa 
Stand I36

www.arpa-nl.com
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Bouwen met vlas is bouwen
aan een gezonde toekomst
Welkom op onze stand nr. I31 in het Interior part

N Vlas neemt CO2 op

N  Lage energie-inhoud 
tijdens verwerking

N  Lokale teelt, beperking van
milieubelastend vervoer

N  Brandvertragend

N  Homogene kwaliteit

www.faay.nl

FAA8118 Materia Exp beurs cat Adv3.indd   1 19-02-18   14:55

Beyond flooring

At IVC, we transcend flooring to create unique spaces.  
Browse through our wide range of sheet vinyl, LVT  
and carpet tiles in every color, pattern and shape you  
can think of, to create the look you’ve always imagined. 

IVC is the commercial branch of IVC Group, dedicated  
to creating unique floors for housing, retail, hospitality  
and leisure, office, healthcare and education projects.

www.ivc-commercial.com

Material Xperience
Stand i27
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formica.com

Material Xperience, Stand No i32

Formica and the Formica Anvil Device are registered trademarks of The Diller Corporation          © 2018 The Diller Corporation          A Fletcher Building Company
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WOODSTOCK, Liquid Floors

Duracryl Flooring Systems heeft een nieuwe 

duurzame lijn toegevoegd aan de naadloze 

vloerafwerkingen. De warmte van hout met 

een fijne textuur van gerecycled hout in een 

bindmiddel op natuurlijke basis in 8 warme 

kleuren. Sterk, slijtvast en mooi! De eerste 

officiële presentatie van WOODSTOCK, 

Liquid Floors op Material Xperience 2018. 

Sileather® siliconen leer

Sileather® is pionier in leerachtig materiaal 

gemaakt van 100% siliconen. Het bedrijf 

heeft een ruime collectie voor diverse appli-

caties en designtrends. Wij bieden ook een 

maatwerkservice om je eigen Sileather® 

composiettextiel te creëren met een  

bepaalde structuur, reliëf, kleur of backing. 

Sileather® is duurzaam en milieuvriendelijk, 

UV-, water- en windbestendig, huidvriende-

lijk en makkelijk schoon te houden. 

Sileather
Stand I38

www.siliconeleather.com

Duracryl
Stand I39

www.duracryl.nl

new 
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Regge Tegels & Vloeren

Regge Tegels & Vloeren presenteert in 

samenwerking met Fondovalle Ceramica een 

groot aanbod aan keramiek. 

Fondovalle creëert hoogwaardige kerami-

sche tegels met een strakke stijl, en het oog 

op details. In combinatie met een innovatief 

en duurzaam proces, is het resultaat kleur- 

en slijtvaste, vorst- en vlekbestendige tegels.

Door de directe contacten van Regge Te-

gels & Vloeren met de fabriek van Fondo-

valle zijn wij een van de snelste importeurs 

van Fondovalle-tegels, met hierbij een 

goed, aansluitend advies. Een perfecte 

combinatie dus!

Colours@Intercombi

“Show me the world that’s inside your head 

and we make it happen.” 

De eiken vloerdelen en wandpanelen bieden 

u de mogelijkheid om uw fantasie tot werke-

lijkheid te brengen. Deze op maat gepro-

duceerde vloer- en wanddelen worden op 

smaak en inzicht op vele gewenste kleurstel-

lingen en uitvoeringen geproduceerd.

Verouderd, gesleten en beschadigd, alsof 

er al meer dan 100 jaar op geleefd is en 

onderhouden. Vanaf het eerste moment na 

plaatsing stralen de vloerdelen warmte en 

sfeer uit.

De kunst van beleven, colours@intercombi.

Intercombi
Stand I40

www.intercombi.nl

Regge Tegels & Vloeren
Stand I41

www.regge-tegels.nl

new 
exhibitor
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Verrassend vilt

Het label Margaret van Bekkum maakt deel 

uit van een generatie hedendaagse Neder-

landse vilt ontwerpers. Met haar intuïtieve 

gevoel voor design verkent ze nieuwe en 

verrassende combinaties, zoals vilt met hot 

copper of met goud. Met die passie voor 

materialen zet zij haar stempel op interieur 

design zowel voor residentie, kantoor, hotel 

en de gezondheidssector.

Ter verbetering van de akoestiek en om het 

CO
2
-gehalte te verminderen is het aanschaf-

fen van vilt een must. De internationale 

samenwerkingen met onder andere Hotel 

Modez laten zien dat het label een nieuw 

elan brengt aan design in vilt.

'Let's make something beautiful!'

En mooi wordt het met de mozaïekcollectie 

van The Mosaic Factory (TMF). 

Op deze afbeelding ziet u 23x26 mm 

hexagons uit de TMF London-collectie 

gebruikt in een door ons gemaakt patroon 

te vinden bij Kings Cross Metro station. Een 

zeer drukke locatie, dus de kwaliteit van 

de mozaïek moest ook wel aan een aantal 

eisen voldoen. 

Naast onverglaasd hexagon met R11 antis-

lip, zijn er ook verglaasde hexagons in de 

TMF Barcelona-collectie. Deze zijn er in 3 

verschillende maten en vele kleuren. Naast 

populaire kleuren laten we ook hexagons 

zien met een prachtig Carrara wit mar-

mer-effect (inktjet print).

Margaret van Bekkum
Stand I43

www.margaretvanbekkum.com

The Mosaic Factory
Stand I42

www.themosaicfactory.nl

new 
exhibitor
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Uniek in LVT!

Natural Touch, voel het verschil! Alle 

mFLOR Authentic-collecties zijn voorzien 

van In Register Embossing (Natural Touch). 

Hierbij volgt de structuur in de toplaag 

precies het dessin van de filmlaag, zodat 

alle vloerstroken er uitzien en aanvoelen als 

het natuurlijke houtproduct. Kortom: als je 

knoesten ziet, dan kun je ze met ‘Natural 

Touch’ ook echt voelen.  Authentic Lake is 

een nieuwe collectie met Natural Touch op 

het grote formaat van 150 x 22.86 cm. Kom 

langs en voel het verschil!

De MIX factor

DecoLegno biedt een uitgebreide collectie 

Decoratief Plaatmateriaal van het Italiaanse 

merk Cleaf voor het creëren van spraakma-

kende meubelen en elegante interieurs. Laat 

u inspireren door de ruim 260 kleurvarian-

ten, trendy structuren en unieke designs. 

Van de industriële look van blauwstaal in de 

collectie Metallic tot de chique synchroon-

textuur van Esperia. Van het effect van 

gezandstraald hout in Sablé tot de matte 

marmer optiek van Talco. U kunt voor ieder 

project en voor iedere opdrachtgever altijd 

een passende combinatie samenstellen. Wij 

noemen dat de MIX factor!

DecoLegno
Stand I44

www.decolegno.nl

mFLOR
Stand I45

www.mflor.com
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Creëer een warme unieke uitstraling voor elk interieur

Clayve biedt een gemakkelijk te onderhou-

den en duurzaam product om uw interieur 

uniek en persoonlijk te maken: een slijtvas-

te, waterbestendige afwerking op diverse 

soorten materiaal, zelfs geschikt voor 

keuken of badkamer. 

Clayve is leverbaar in verschillende eigen-

tijdse kleuren en is op nagenoeg iedere 

ondergrond aan te brengen. De minerale 

pleister is gemaakt van puur natuurlijke 

grondstoffen zoals klei, pigmenten en na-

tuurlijke vezels waardoor het een duurzaam 

alternatief is voor de traditionele gietvloer, 

tegels, behang of vloerbedekking. 

Communicatief, akoestisch comfort

Op de Material Xperience laat Akoesta 

onder andere haar Akoesta9 panel zien. 

Dit akoestische paneel van 9 mm is in vele 

kleuren leverbaar en er kunnen op speelse 

wijze elementen mee gebouwd worden. Pa-

nelen zoals de Akoesta9 of het polyesterwol 

waarvan de AkoestaSphere1800 gemaakt 

is, kunnen zeer exact in een vorm gepro-

duceerd worden en zijn sterk en duurzaam 

inzetbaar. Deze materialen worden onder 

andere gebruikt als akoestische wandbe-

dekking, plafondbedekking of voor andere 

creatieve ontwerpen. De oplossingen dragen 

bij aan minder stress, minder verzuim en 

een ruimte die past bij uw visual identity.

Akoesta
Stand I46

www.akoesta.com

Cunera
Stand I47

www.cunera.nl

new 
exhibitor
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Ombre-collectie

Als eerste producent van textiele vloeren in 

Frankrijk geniet TecSOM de voordelen van de 

unieke ervaring en know-how van haar team 

en SOMMERs technologische kracht. Toewij-

ding, ethiek, esthetiek, en betrokkenheid zijn 

waarden die ons team jouw behoeftes helpen 

te begrijpen, in Frankrijk en daarbuiten. 

De OMBRE-collectie transformeert je vloeren 

met een perfecte mix van lushoogtes. De 

door bloemen geïnspireerde collectie geeft 

een mooi gearrangeerd patroon. Met zijn 

verfijnde kleuren vangt het tapijt het licht op 

zijn driedimensionale vorm. 

Ontdek de nieuwste marmerdecors

Maiburg is uw leverancier voor nagenoeg 

alle topmerken decoratief plaatmateriaal. 

Een greep uit het programma laat u kennis 

maken met diverse marmerdecors uit het 

brede voorraadassortiment. 

Kies voor Alvic Luxe® of Zenit en beschik 

over MDF UV-gelakt plaatmateriaal met een 

zeer mooie hoogglans of matte finish. Het 

synchroonprogramma kent juist een diepe 

structuur. Formica® TrueScale HPL biedt de 

authentieke uitstraling van hoogwaardige 

materialen waarbij het patroon over de volle 

breedte van het laminaatvel geen enkele 

herhaling laat zien. Marlan® is het Solid Sur-

face-product uit Nederland.

Maiburg
Stand I48

www.maiburg.nl

TecSOM
Stand I49

www.tecsom.com

new 
exhibitor
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Innovatie en creativiteit

Ceramiche Refin biedt een ruime keuze 

aan oplossingen in grès porcellanato voor 

privéwoningen en voor de ontwerpwereld. 

Kasai, “vuur”, is geïnspireerd op Shou Sugi 

Ban of Yakisugi, de traditionele, ambach-

telijke, Japanse techniek om het hout te 

bewerken door middel van verbranding 

en een verkoolde laag te creëren om het 

te beschermen en het in goede staat te 

houden. De collectie betuigt eerbetoon aan 

de Japanse ontwerpcultuur door het grès 

porcellanato er hetzelfde uit te laten zien en 

aan te laten voelen als de latten: het geraffi-

neerde en stijlvolle resultaat koppelt traditie 

en innovatie.

Ceramiche Refin
Stand I50

www.refin.it
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Marmoleum is CO2-neutraal

Forbo heeft wereldprimeur met Marmo-

leum CO
2
-neutraal. Marmoleum is eerste 

CO
2
-neutrale vloer ter wereld.

Forbo heeft haar zoveelste stap gezet: 

Marmoleumvloeren zijn vanaf nu CO
2
-neu-

traal. Marmoleum draagt niet bij aan 

klimaatverandering. Forbo is daarmee het 

eerste bedrijf dat een CO
2
-neutrale vloer 

produceert. De basis van de vloer is goed, 

gezond en duurzaam: ze wordt gemaakt 

van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. 

Forbo is trots dat het naast fraai design ook 

op het gebied van duurzaamheid een ware 

Hollandse Meester is.

Forbo Flooring
Stand I51

www.forbo-flooring.nl
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Pinecone: privacy en comfort

Een veelvoorkomend probleem bij open 

kantoor- en werkruimten is geluidsoverlast 

van bijvoorbeeld pratende collega’s. In deze 

ruimten bevinden zich ook vaak werkplek-

ken voor overleg. Voor een betere privacy 

en comfort kunnen deze plekken het beste 

afgeschermd worden. 

De Pinecone van Merford is een flexibele, 

beweegbare, akoestische en visuele afscher-

ming voor vergaderplekken. De gesloten  

Pinecone schermt gebruikers binnenin af 

van geluid uit de omgeving en omgekeerd. 

Na gebruik opent de Pinecone zich mid-

dels een elektrische motor en vormt een 

esthetisch plafondobject die de akoestiek 

verbetert.

Don’t match, blend!

Amtico Carpet biedt een combinatie van origi-

nele designs, duurzame, hoogkwalitatieve 

en uitstekende prestatiekenmerken die onze 

vloerbedekkingen onderscheidt van andere. 

Wij hebben onze totale design en produc-

tie-expertise in de strijd geworpen, zodat onze 

tapijtcollecties naadloos te combineren zijn 

met onze bestaande LVT designvloeren. Wij 

denken dat we u met dit aanbod kunnen in-

spireren en actief kunnen ondersteunen bin-

nen de mogelijkheden waarvan wij weten dat 

ze in eigentijdse omgevingen toe te passen 

zijn. Bijzondere, slijtvaste designoplossingen, 

die u ergens anders gewoon niet vindt!

Amtico
Stand I52

www.amtico.com

Merford Acoustic Materials
Stand I53

www.merford.com

new 
exhibitor
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Velvet&. Fluwelen pracht. 
De tapijttegelcollectie Velvet& straalt één en al luxe 
uit door zijn weelderige texturen en rijke kleuren.

Ontdek de collectie op stand I26  
of surf naar www.modulyss.com

advertentie.indd   1 15/02/2018   13:27:23

11

Omschrijving Referentie Toplaag Afmetingen 
(mm) V-groeven Legsystemen M2 / doos M2 / pallet Eind Consumenten 

prijs €/m2 incl. BTW

Claw Silver Oak B5V3001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Limed Grey Oak B5T7001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Castle Toast Oak B5P1001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Castle Raffia Oak B5P0001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Arcadian Soya Pine B5P4001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Arcadian Rye Pine B5P5001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Sawn Twine Oak B5P2001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Sawn Bisque Oak B5P3001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Century Fawn Pine B5P7001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Century Morocco Pine B5P6001 0,55mm 1225 x 145 x 6,0 Microgroeven aan 4 
zijden PressFit 1,599 105,534 43,99

Arcadian Soya Pine

Arcadian Rye Pine Sawn Twine Oak Sawn Bisque Oak Century Fawn Pine Century Morocco Pine

Castle Toast Oak Castle Raffia Oak

Authentic

Embossed

Texture

Authentic

Embossed

Texture

Authentic

Embossed

Texture

Authentic

Embossed

Texture

Authentic

Embossed

Texture

Authentic

Embossed

Texture

Authentic

Embossed

Texture

Authentic

Embossed

Texture

Claw Silver Oak Limed Grey Oak

prijslijst 1/1/2017prijslijst 1/1/2017

Amorim Benelux BV
Slabbecoornweg 27, 4691 RZ Tholen

T: +31 (0)166 604111, F: +31 (0)166 604448
E: sales.ar.nl@amorim.com

Hydrocork een revolutionaire 6mm zwevende 
vloer voorzien van een cork PressFit systeem en 
een 0,55 mm slijtlaag. Waterdichte kurk-verbin-
ding met levenslange garantie, zowel voor resi-

dentieel als commercieel gebruik.

Amorim Benelux BV
Slabbecoornweg 27, 4691 RZ Tholen 

T: +31 (0)166 604111, F: +31 (0)166 604448 E: sales.ar.nl@amorim.com
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GRAPHIC & PACKAGING

GRAPHIC & PACKAGING

GRAPHIC & PACKAGING

MEET THE FUTURE OF 
GRAPHIC & PACKAGING!

Verpakkingsmateriaal van pad-
denstoelensporen, compos-
teerbare koffiekuipjes, papier 
gemaakt van restjes leer… Tij-
dens Material Xperience kan de 
Graphic & Packaging-professi-
onal zich even in de toekomst 
wanen!

Innovatieve verpakkingsgere-
lateerde expositiestukken, een 
uitgebreid lezingenprogramma, 
samengesteld in samenwerking 
met Caroli Buitenhuis (chain 
innovator bij Green Serendipity), 
en een grote collectie materialen 
uit de onafhankelijke Materia 
maken Material Xperience weer 
tot een feest!



7373

GRAPHIC & PACKAGING

GRAPHIC & PACKAGING



747474

GRAPHIC & PACKAGING



7575

Hoe verpakken we onze producten over 

100 jaar als het aan jou ligt?  

Op dit moment zijn we nog niet echt in 

staat om verder te kijken dan waar we in 

2050 willen zijn. Maar rondom het gebruik 

van materialen voor verpakkingen moeten 

we dan echt wel een hele stap verder zijn 

dan nu. Verpakkingen zijn dan niet meer 

gemaakt van fossiele of andere uitputbare 

en niet-duurzaam geproduceerde grondstof-

fen. De dan gebruikte materialen komen uit 

hernieuwbare en/of onuitputbare bronnen 

en zullen duurzaam geproduceerd worden. 

Om een voorbeeld te geven: de gewone 

van olie gemaakte PET-fles bestaat dan niet 

meer. Deze zal dan vervangen zijn door 

bijvoorbeeld een fles die gemaakt is van 

een materiaal op basis van cellulose uit 

zaagafval. Het materiaal zal bij voorkeur ook 

steeds weer opnieuw recyclebaar moeten 

zijn zodat we de grondstoffen zo lang moge-

lijk in de keten kunnen houden. 

Wat vind je de beste uitvinding die er ooit 

is gedaan en waarom?

Als je kijkt naar verpakkingen dan kun je be-

ter spreken over innovaties. En die innova-

ties volgen elkaar nu in rap tempo op. Maar 

waar bijvoorbeeld glas vroeger een prachtig 

materiaal was om producten in te verpak-

ken, is het nu vaak te zwaar, te kwetsbaar 

en heeft het een te hoge CO2
-voetafdruk. 

Plastic was ook een prachtige innovatie, 

maar nu levert het allemaal milieuproble-

men op en willen we in de toekomst niet 

meer afhankelijk zijn van fossiele bronnen 

en de import daarvan. De beste verpakking 

of het beste verpakkingsmateriaal bestaat 

niet: er moet altijd gekeken worden naar 

de specifieke eisen voor het verpakken van 

Caroli Buitenhuis
Graphic & Packaging-ambassadeur

Caroli Buitenhuis is oprichter van Green Serendipity, een 
adviesbureau gericht op bioplastics, biobased materialen en 
circulaire bio-economie projecten. Caroli is consultant en ke-
teninnovator en opgeleid tot verpakkingsdeskundige met een 
bewezen staat van dienst op deze gebieden. Zo heeft zij, o.a. 
samen met brand owners, al verschillende bekroonde inno-
vaties effectief van idee tot uitvoering gebracht. Dit jaar is zij 
de Material Xperience-ambassadeur van de sector Graphic & 
Packaging. Hoe ziet zij de toekomst van verpakkingen?
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Het materiaal zal  
steeds weer opnieuw  
recyclebaar moeten zijn
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het product en naar de gehele keten van de 

verpakking en het verpakkingsmateriaal. 

Wat zie je als belangrijkste materiaalin-

novaties binnen je vakgebied/sector en 

waarom?

Er worden nu veel nieuwe materialen gelan-

ceerd die niet meer op basis van fossiele 

grondstoffen zijn. Maar wat ik daarbij de 

mooiste innovatie en een innovatie-must 

voor de komende 50 jaar voor verpakkingen 

vind, is om een verpakking te maken vanuit 

de eigen afvalstroom of reststroom van het 

producerende bedrijf. Bijvoorbeeld een cho-

coladefabrikant die cellulose en vezels uit de 

eigen cacao-afvalstroom gebruikt om daar 

papier van te maken waar ze vervolgens 

hun eigen chocolade in verpakken. Of een 

koffiefabrikant die composteerbare koffie-

capsules maakt op basis van de koffieschil-

letjes die bij het branden van de koffiebonen 

vrijkomen. 

Met welke andere sector is jouw sector het 

meest verwant, is er de grootste overeen-

komst/kruisbestuiving als het gaat om 

materiaalinnovatie?

Crossovers zijn te maken met diverse 

andere sectoren. In de modewereld staat de 

spijkerbroek nog altijd onbetwist op num-

mer 1 qua verkoopaantallen. Inmiddels zijn 

er bedrijven die zich richten op het recyclen 

van de spijkerstof. Bij het ontrafelen komen 

kleine vezeltjes en ‘jeansstof’ vrij die weer 

gebruikt kunnen worden in de papier en kar-

tonindustrie voor verpakkingen om nieuwe 

jeans in te verpakken. Of piepschuim dat 

niet meer gemaakt wordt op basis van olie, 

maar op basis van schimmels en vervolgens 

ingezet kan worden als verpakking voor 

kwetsbare elektronica, maar ook gebruikt 

kan worden in de bouw als materiaal voor 

geluidsdemping of isolatie. 

Materia stelt zich ten doel om partijen met 

elkaar te verbinden. Welke andere partij/

persoon zou de bezoeker zeker moeten le-

ren kennen als het aan jou ligt en waarom? 

Ik nodig graag iedereen uit die op zoek is 

naar innovatieve, duurzame verpakkingsma-

terialen  voor een gesprek om door te praten 

over de juiste materialen voor de te verpak-

ken producten en om ze direct te kunnen 

verbinden aan de daarvoor juiste partijen 

in de ketens. Dat kan zowel nationaal als 

internationaal: van harte welkom!

De prijs voor duurzame innovatieve verpak-

kingsmaterialen valt tot op heden vaak wat 

hoger uit dan de gewone plastic verpakkin-

gen. Maar door te kiezen voor duurzame 

innovatieve materialen kunnen er voordelen 

elders in de keten zijn die ook meegerekend 

zouden moeten worden. Daarnaast zouden 

bedrijven zich moeten afvragen welke priori-

teiten zij echt willen stellen in hun verpak-

kingsbeleid en hoe consequent zij de daad 

bij het woord willen voegen. 



Grote expositiestukken,  
pak maar in!

Behalve materialen uit Materia’s eigen 

collectie (waarvan je hieronder voorbeelden 

vindt) laten we je ook producten zien die 

de verpakkingswereld op zijn kop zetten! 

Hieronder een selectie:

PurPod100

PurPod100 is een 100 procent composteer-

baar kuipje voor het maken van een enkele 

kop koffie, thee en andere warme dran-

ken. Om te voorkomen dat consumenten 

diverse onderdelen van gebruikte kuipjes 

gescheiden moeten weggooien, bestaat de 

PurPod100 uit koffiekaf, papier, biohars en 

andere biologisch afbreekbare materialen. 

Paddenstoelenverpakkingsmateriaal

Dit verpakkingsmateriaal van Ecovative 

Design is gemaakt van mycelium, oftewel de 

sporen van paddenstoelen. Met behulp van 

mallen groeit het materiaal in de gewenste 

vorm. Wanneer deze bereikt is, wordt het my-

celium gedroogd, waardoor de sporen sterven 

en niet verder groeien. Het ontstane verpak-

kingsmateriaal kan bijvoorbeeld piepschuim 

vervangen en is volledig composteerbaar. 

Seepje 

Seepje gebruikt de vruchten van Sapindus 

mukorossi, ook wel wasnoten geheten, als 

natuurlijk wasmiddel. De verpakking van 

de vloeibare variant is gemaakt van oude 

melkpakken om de verpakkingskringloop te 

sluiten. 
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Materialen uit de onafhankelijke 
Materia-collectie

In een van de zes Materia-tentoonstellingen 

laten we diverse grafische en verpakkings-

materialen zien die Materia in het afgelopen 

jaar gescout heeft. Een kleine greep uit de 

collectie: 

Remake (ONA650)

Oud leer als papier? Remake is papier ge-

maakt met restjes leer. In het proces wordt 

25% van houtpulp vervangen door leerres-

tanten, die het papier een unieke ‘look & 

feel’ geven.

Karta-Pack bagasse/katoen (ONA695)

Karta-Pack is een milieuvriendelijk alterna-

tief voor plastic verpakkingen! De verpak-

king is gemaakt van composteerbaar en 

biologisch afbreekbaar materiaal, in dit 

geval een mix van katoen en bagasse (een 

restmateriaal van suikerproductie). 

BioFoam (ONA683)

BioFoam is een lichtgewicht, biobased, 

piepschuimachtig materiaal. In tegenstelling 

tot piepschuim is het materiaal biologisch 

afbreekbaar en heeft het een Cradle-to-Crad-

le-certificaat.

Lezingenprogramma  
Graphic & Packaging
Op donderdagmiddag 15 maart vindt in het 

Material Xperience-theater het lezingenpro-

gramma “The Future of Graphic & Pack-

aging" plaats. Hieronder vind je enkelen van 

de sprekers.

Caroli Buitenhuis

Caroli Buitenhuis is chain innovator en con-

sultant in projecten over bioplastics, bio-ba-

sed verpakkingen en bio-economie, en 

tevens een verpakkingsexpert. In haar lezing 

‘Future look: hoe gaan we in de toekomst 

verpakken’ geeft ze inzicht in de innovatieve 

verpakkingsmaterialen die passen bij de 

circulaire bio-economie van de toekomst.

Christiaan Janssen

Christiaan Janssen heeft een passion for 

paper! Hij heeft bijna 25 jaar ervaring in 

en met papier; vooral met de bijzondere 

papiersoorten. De meest bijzondere soorten 

papier komen tijdens zijn lezing ‘En u dacht 

dat papier nog steeds van bomen gemaakt 

wordt?’ voorbij.

Kathrin Stuckenberger

Gmund is geen merk, maar een familie.

Met een gezonde dosis enthousiasme en 

gedrevenheid gaan ze graag de uitdaging 

aan op nieuwe soorten te ontwikkelen. Out 

of the box ideeen helpt Gmund realiseren 

als partner. Van strategie tot een succesvol-

le inplementatie met alle uitdagingen die 

daarbij horen. Daarmee zoeken ze de grens 

op en soms gaan ze eroverheen. Laat je 

inspireren en activeren door het voelen van 

een deel uit de Gmund collectie.

Willy Mooren 

Willy Mooren van Snow Donuts zal het heb-

ben over “branding”, nieuwe materialen en 

vooral de nieuwe verpakkingen op basis van 

Urban Farming. Urban Farmers heeft urban 

farming gerevolutioneerd door op een eigen 

manier aquaponics toe te passen. Het resul-

taat is een efficiënt circulair system, waarin  

voedselrijk afvalwater van de productie van 

vis de belangrijkste meststof van planten 

is. Op hun beurt zuiveren deze planten het 

water voor de visproductie. 

Meet the future of graphic & packaging at 

Material Xperience 2018!
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Artistiek en uniek:  
Acrylic Couture

Acrylic Couture is een zuiver gegoten 

kwaliteit acrylaat met inlays van bijvoor-

beeld koperdraad, edelmetaal en natuur-

lijke materialen, zoals donsveertjes. Deze 

handgeproduceerde acrylaat platen zijn al 

kunstwerken op zich, helemaal wanneer ze 

stijlvol worden toegepast in een interieur of 

als designobject.

Het materiaal heeft in zijn korte bestaans- 

geschiedenis al toonaangevende interieur- 

prijzen gewonnen en biedt ongekende mo-

gelijkheden.

Stone Paper, papier van steen!

Stone Paper is een duurzaam, innovatief 

alternatief voor papier en kunststoffen. Stone 

Paper bestaat voornamelijk uit steenpoe-

der en is geheel boom-vrij. Stone Paper is 

cradle-to-cradle-gecertificeerd en zorgt voor 

grote besparingen van CO
2
-uitstoot, energie- 

en waterverbruik. Bovendien is Stone Paper 

100% waterproof en niet scheurbaar. 

De oppervlakte van Stone Paper is zacht, mat 

en kwalitatief hoog, verkrijgbaar in diktes va-

riërend van foliediktes (50 micron), oplopend 

tot kartondikte (350 micron). Huidige toe-

passingen zijn topografische kaarten, labels, 

boeken, brochures en tassen.

Gaia-Concept
Stand G1

www.stone-paper.nl

Vink Kunststoffen
Stand G2

www.vinkkunststoffen.nl

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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De toekomst van decoratie

Coatings (metallic en non-metallic) voor 

verpakkingen en labels van Kurz worden 

gebruikt op veel producten, bijvoorbeeld als 

het gaat om luxe verpakkingen. Laat u ver-

rassen over de uiteenlopende toepassingen 

voor de grafische industrie. 

Behalve op verpakkingen is Kurz’ technolo-

gie ook te gebruiken in fashion. Of het nu 

gaat om de vrijetijdsuitstraling, sportkleding 

of avondkleding, wij zorgen ervoor dat uw 

ontwerpen echte blikvangers worden.

Grafische communicatie 
met glans

De communicatieve, tactiele kracht van 

papier en karton innovatief veredelt met 

unieke schitterende metallic effecten. Druk-

werk compleet heruitgevonden. 

Ontdek de koudfolie-druktechniek, ui-

terst gedetailleerd, met uw eigen grafisch 

ontwerp, met CMYK-bedrukking zodat elke 

metallic tint bereikbaar wordt. Zo brengt u 

hoogwaardige architectuur, mode, interieur-

projecten, materialen, designs en producten 

met veel impact onder de aandacht van 

veeleisende klanten en prospecten. 

Toepasbaar op visitekaartjes, bedrijfs- pro-

jectbrochures,  staalkaarten, verpakkingen, 

presentatiemappen, labels, et cetera.

Grafische Groep Matthys
Stand G3

www.matthysgroup.com

Leonhard Kurz Benelux
Stand G4

www.kurz.nl

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Natural Fibres

Wij zijn Enkev en wij maken hoogwaardige 

producten van – met name  – natuurlijke 

vezels. Sinds onze oprichting in 1932 zijn 

wij een toonaangevende en zeer innovatieve 

verwerker van deze vezels geworden.

Onze producten kunnen worden gebruikt 

in een hele serie toepassingen. Wij maken 

bijvoorbeeld  vulmaterialen voor de ma-

tras- en meubelindustrie. Onze natuurlijke 

producten zijn ook geweldig als akoestisch 

materiaal, als isolatiemateriaal, als verpak-

kingsmateriaal; ze zijn ook zeer geschikt 

voor autostoelen, voor filterproducten en 

voor veel meer toepassingen.

Aangenaam kennis te maken!

Enkev
Stand G5

www.enkev.com

PaperFoam:  
duurzaamheid ten top

Met spuitgegoten zetmeel ontwikkelen en 

produceren wij verpakkingen voor elek-

tronica, cosmetica, medische producten 

en voeding. Kenmerken zijn: een hoge 

vormvastheid, goede productbescherming, 

in nagenoeg alle kleuren leverbaar, laag ge-

wicht en een zeer lage carbon footprint. Na 

gebruik zijn de verpakkingen als oud papier 

te verwerken of te composteren (home com-

postable). Productie vindt plaats in de EU, 

de VS en Azië. Volumes van 50.000 stuks 

tot vele miljoenen stuks.

De PaperFoam-verpakkingen hebben al vele 

nationale en internationale prijzen gewon-

nen.

PaperFoam
Stand G8

www.paperfoam.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Full colour met 15 jaar garantie

Superieure UV-Bestendigheid in full colour. 

Het printsysteem is ingericht om duurzaam 

te decoreren en te personaliseren in het 

breedst mogelijke spectrum. De decoratie is 

leverbaar in glanzende en matte uitvoering.

Wij onderscheiden ons op 3 kernpunten: we 

printen full colour op meest uiteen lopen-

de materialen, leveren eventueel in kleine 

oplagen, en afhankelijk van het materiaal 

kunnen wij ook uw materiaal vlak en in 3D 

decoreren/personaliseren.

RTS Preidel kan bijvoorbeeld printen op 

gevels, raamprofielen, geluidsschermen, 

kunstwerken, tafelbladen, wandbekleding, 

vitrines, en deuren.

RTS Preidel
Stand G9

www.rts-preidel.nl

Textiel van cellulosevezels

Lenzing Group, gelokaliseerd in Oosten-

rijk, levert botanische cellulosevezels van 

hoge kwaliteit aan de wereldwijde textiel- 

en non-wovenindustrie. Haar portfolio 

biedt een verscheidenheid aan materialen, 

variërend van houtpulp tot speciale op hout 

gebaseerde vezels. 

Het botanische verpakkingsconcept van 

Lenzing-vezels voor de fruit- en groentesec-

tor biedt een innovatieve oplossing om plas-

tic te vermijden. The verpakkingsmateriaal 

is composteerbaar, biologisch afbreekbaar 

en veilig voor etenswaren. 

Lenzing
Stand G10

www.lenzing-fibers.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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LEONHARD KURZ BENELUX B.V.  
Roggeweg 24
6534 AJ Nijmegen / Nederland
Tel. +31-(0)24-3781840
info@kurz.nl
www.kurz.nl

Hot Stamping and  
Cold Foil Technology

An Eye for Detail!

Functional, Easy Cleanable Quality 
Fabrics for Domestic and Contract Use

Meet us at Material Xperience 

Stand P1          www.keymer.nl

Het unieke Acrylic Couture programma geeft designers en 
architecten de mogelijkheid om een luxueus en spectaculair
product in te zetten. Deze gegoten acrylaat plaat met hand

ingelegde inlays geven met LED verlichting bijzondere
3D effecten.

Acrylic Couture wordt bijv toegepast in wandbekleding,
meubels, verlichting en horeca etc. Elk paneel wordt met

de hand geproduceerd en dus uniek, a piece of art! 

distributed by VINK Kunststoffen B.V.
www.vinkkunststoffen.nl

Tel: 0316-298930

immo
MATTHYS
immo
MATTHYS

holding
MATTHYS

immo
MATTHYS
immo
MATTHYS

holding
MATTHYS

grafische groep
MATTHYS

grafische groep

immo
MATTHYS

holding
MATTHYS

grafische groep
MATTHYS

ONLINE DRUKKERIJ

www.postfly.com
B-2300 Turnhout
Muizenvenstraat 5

WWW.GROEPMATTHYS.COM
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MEET THE FUTURE OF 
FASHION & WORKWEAR!

Textiel gemaakt van ananasbla-
deren, zelf-masserende kleding, 
een jurk gemaakt van padden-
stoelenschimmel… Material Xpe-
rience is voor de modeprofessio-
nal een bron van innovatie!

Dit jaar presenteren we fascine-
rende modegerelateerde exposi-
tiestukken, een uitgebreid lezin-
genprogramma, samengesteld in 
samenwerking met mode-expert 
Marina Toeters (Design en on-
derzoek voor modetechnologie 
bij by-wire.net), en natuurlijk een 
grote collectie bijzondere stoffen 
uit de onafhankelijke Materia-col-
lectie!
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Hoe kleden we ons en elkaar over 100 jaar 

als het aan jou ligt?  

Hoe en waarom we ons kleden zal niet 

veel veranderen: we kleden onszelf om ons 

lichaam te beschermen, en om onszelf 

aan de buitenwereld te presenteren. Maar 

met wat we ons kleden en vooral hoe dit 

gemaakt is zal wel veranderen. Ontwerpers 

en bedrijven zijn nu al bezig met andere 

productiemethodes.

Wat vind je de beste uitvinding die er ooit 

is gedaan en waarom?

Het gaat wat mij betreft niet om eenmalige 

uitvindingen, maar het totale systeem. Dit 

maakt ontwikkelingen in textiel en fashion 

supercomplex, maar ook ongelooflijk inte-

ressant!

Wat zie je als belangrijkste materiaalin-

novaties binnen je vakgebied/sector en 

waarom?

De belangrijkste materiaal innovaties kan ik 

verdelen in productie, technologie, biologi-

sche materialen en trends.

Denk bij “Production 4.0” bijvoorbeeld aan 

gepersonaliseerde en 3D geprinte kleding-

stukken, die ervoor zorgen dat er een betere 

pasvorm is en dat er minder over-geprodu-

ceerde kledingstukken zijn. 

Wat voor een materiaal er voor kleding 

gebruikt wordt, kan in de aankomende jaren 

veranderen. Met behulp van biotechnologie 

kunnen materialen die voorheen niet voor 

kleding werden gebruikt, nu juist als duur-

zaam alternatief dienen. 

Door technologie in textiel te verwerken 

Marina Toeters

Via haar bedrijf by-wire.net stimuleert Marina Toeters de 
samenwerking tussen de mode-industrie en technici voor een 
relevant modesysteem en kleding die ons ondersteunt in dage-
lijks gebruik. Zij adviseert, onder andere, Philips Research en 
het European Space Agency over productontwikkeling. Als do-
cent, coach en onderzoeker werkt ze voor de modeafdeling aan 
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, de textielafdeling 
van Saxion University voor de faculteit toegepaste wetenschap-
pen en industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. 
Ze is dit jaar de Material Xperience-ambassadeur voor de sec-
tor Fashion & Workwear. Hoe ziet zij de toekomst van mode?

Fashion & Workwear-ambassadeur
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en zo e-textiles te creëren, kunnen er extra 

functionaliteiten aan toegevoegd worden. 

Ook zijn er mooie ontwikkelingen die je 

twee keer laten kijken of laten nadenken 

over je relatie met textiel/kleding. Om men-

sen verder te inspireren met deze belangrij-

ke materiaalinnovaties hebben we deze in 

de fashionexpositie op Material Xperience in 

de spotlight gezet. Hier zijn deze genoemde 

projecten en nog vele anderen te bekijken.     

Met welke andere sector is jouw sector het 

meest verwant, is er de grootste overeen-

komst/kruisbestuiving als het gaat om 

materiaalinnovatie?

Interieur en architectuur zijn zeer verwant 

aan mode. Mode is de tweede huid. Interi-

eur, waar ook veel textiel wordt toegepast, 

de derde. Architectuur is de vierde huid. De 

principes van ontwerpen rondom de mens 

zijn hetzelfde. Innovaties worden alleen 

vanuit totaal verschillende hoeken aangevlo-

gen. We zouden nog veel van elkaar kunnen 

leren!

Materia stelt zich ten doel om partijen met 

elkaar te verbinden. Welke andere partij/

persoon zou de bezoeker zeker moeten le-

ren kennen als het aan jou ligt en waarom? 

Wat mij betreft zijn dit mensen die bezig 

zijn met bovenstaande materiaalinnovaties. 

Bijvoorbeeld Brigitte Kock, die, door dit 

kledingstuk 3D te printen, het hele produc-

tieproces duurzamer wil maken. 

Of het onderzoek van Aniela Hoitink over 

hoe mycelium gebruikt kan worden voor 

textiel en kleding. Doordat het materiaal 

100% biologisch afbreekbaar is, kan het 

kledingstuk na het dragen in de grond ge-

stopt worden. Zo hoeven consumenten hun 

koopgedrag niet aan te passen, maar is hun 

gedrag minder vervuilend.

Het werk van Kristi Kuusk laat de verzorgen-

de mogelijke eigenschappen van technolo-

gie en textiel zien voor het lichaam. En in 

andere projecten laat ze zien hoe technolo-

gie textiel interactief kan maken en elke keer 

kan laten veranderen.

Ten slotte Anouk van de Sande, wiens prints 

veranderen met de bewegingen die je maakt. 

Zo zijn haar kledingstukken elke keer anders. 

Laat je verwonderen door alle andere trends 

tijdens de expositie op Material Xperience!
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Grote expositiestukken

Tijdens de beurs worden diverse grote expo-

sitiestukken getoond van bekende mode- en 

materiaalontwerpers. Hieronder vind je 

enkele voorbeelden.

Print in Motion

Deze prints, ontwikkeld door Anouk van de 

Sande, hebben een extra dimensie. Hoewel 

ze er futuristisch en digitaal uit zien, zijn ze 

in feite analoog; ze bestaan uit verschillende 

lagen op stretchende en transparante stof-

fen. De prints creëren een optische illusie 

door de bewegingen van het lichaam volgen. 

De effecten zijn haast theatraal en maken je 

duizelig wanneer je er naar kijkt. 

Smart textiles

Designer en onderzoeker Kristi Kuusk 

ontwerpt duurzame ‘smart textiles’. Deze 

textielsoorten hebben geïntegreerde functies 

die reageren op bijvoorbeeld aanraking. 

Door sensoren in te bouwen, kunnen de 

kledingstukken de drager onder meer een 

massage geven of licht geven.

MycoTEX

MycoTEX is textiel gemaakt van mycelium, 

oftewel de sporen van paddenstoelen. Dit 

materiaal is ontzettend veelzijdig, maar 

werd tot voor kort alleen gebruikt voor 

solide materialen. Textielontwerper Aniela 

Hoitink creëerde een flexibele versie van 

het materiaal dat stappen zoals het spinnen 

van draad, het weven van stof en naaien 

overbodig maakt. 

Materialen uit de onafhankelijke 
Materia-collectie
Dit jaar zal Materia uit haar onafhankelijke 

collectie innovatieve stoffen zien die het 

afgelopen jaar gescout zijn. Hier vast een 

klein voorproefje:

Piñatex (ONA691)

Schoenen van ananasblad? Piñatex is een 

natuurlijk textiel gemaakt van de vezels van 

ananasbladeren. Deze bladeren zijn een 

bijproduct van de ananasoogst. De vezels 

worden verwerkt tot een non-woven stof die 

gebruikt kan worden als alternatief voor leer.

Recurf (ONA658)

De berg gerecycled textielafval blijft inspire-

ren voor nieuwe toepassingen. Recurf, een 

project van de Hogeschool van Amsterdam, 

richt zich op het combineren van textielafval 

en biobased plastic om nieuw materiaal te 
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creëren. Dit nieuwe materiaal kan worden 

gebruikt voor diverse doeleinden voor bin-

nen- en buitengebruik. 

Houttextiel (WOO371)

Kleding gemaakt van hout was nog nooit zo 

dichtbij! Dit materiaal bestaat uit een combi-

natie van houtfineer en textiel. Dankzij de ge-

ometrische afwerking van het hout wordt het 

materiaal flexibel, in meer of mindere mate, 

afhankelijk van de grootte van de vormen.  

Lezingenprogramma  
Fashion & Workwear

Op woensdagmiddag 14 maart vindt in het 

Material Xperience-theater het lezingenpro-

gramma “The Future of Fashion“ plaats, 

met hieronder enkelen van de sprekers.

Marina Toeters

Via haar website, by-wire.net, stimuleert 

Marina Toeters de samenwerking tussen de 

mode-industrie en technici om een relevant 

modesysteem en ondersteunende kleding-

stukken voor alledag te ontwikkelen. In haar 

lezing ‘Let's not waste the power of fashion. 

Let's innovate for a better world’, zal ze in-

gaan op nieuwe innovaties in mode en textiel.

Ellen Mensink 

Vanuit haar stichting Creative City Lab orga-

niseerde Ellen Mensink in 2015 het Recycle 

Lab for Circular Fashion gericht op het 

verduurzamen van de textielindustrie, en 

richtte Brightloops op. Brightloops sorteert 

de lokale afvalberg op materiaalsamenstel-

lingen en op meer dan 25 kleuren, daarvan 

worden hoogwaardige vezels, garens en 

knitwear ontwikkeld. Dit gebeurt zowel 

vanuit hun eigen lifestyle merk Loop.a life 

en als private label producent. In haar lezing 

‘Making truly circular the new style in textile’ 

legt ze uit wat ‘truly circular’ is.

Jef Montes

Modeontwerper Jef Montes ontwikkelde 

in samenwerking met Textiellab Tilburg, 

Philips, Unlimited FX en Shapeways de 

Tormenta-collectie, gebaseerd op Jefs 

materiaalonderzoek. Tormenta is Spaans 

voor 'storm' en weerspiegelt de onstuimige 

reis naar het hiernamaals. De collectie bevat 

onder andere textiel dat oplost in water. 

Tijdens zijn lezing zal hij het proces van de 

collectie uitlichten.

Yassine Salihine

Yassine Salihine is senior forecaster voor The 

Footwearists, een internationaal innovatie- en 

educatieplatform voor de schoeiselindustrie 

(voorheen SLEM). Tijdens zijn lezing zal hij 

het hebben over in een lab gegroeide leer-al-

ternatieven en wat deze materialen voor de 

schoeiselindustrie kunnen betekenen. 

Meet the future of fashion & workwear at 

Material Xperience 2018!
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Jacquard weven

Al sinds 1900 gevestigd in Heeze produ-

ceert EE Exclusives op maat gemaakte 

jacquard stoffen in uiterst gedetailleerde 

kwaliteit voor projecten in mode, design en 

architectuur.

Van oorsprong gespecialiseerd in het 

produceren van geweven etiketten, dat een 

specifieke expertise vraagt om details te 

garanderen op zo’n klein oppervlak, heeft 

EE Exclusives een unieke mogelijkheid om 

dezelfde techniek toe te passen op grotere 

schaal. Door middel van de komst van nieu-

we machines zijn breedtes tot anderhalve 

meter mogelijkheid geworden. Onder ande-

re Viktor & Rolf, Hella Jongerius en MOOOI 

gingen u voor.

Ceraspace-technologie

Schoeller Textil AG is een textielproducent 

met zijn basis in Zwitserland. De wereldwijd 

actieve onderneming is gespecialiseerd in 

het ontwikkelen en produceren van duur-

zame en innovatieve textiele producten en 

technologieën. 

Ceraspace™-technologie van Schoeller com-

bineert kleur en veiligheid. De functionele 

stoffen met Ceraspace-technologie bieden 

een significant hogere weerstand tegen schu-

ren dan leer en biedt een rekbaar, softshell 

comfort dat buitengewoon aangenaam zit. 

Schoeller Textil
Stand F3

www.schoeller-textiles.com

EE Exclusives
Stand F1

www.ee-exclusives.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Exclusieve stoffen

Voel de tedere zachtheid van handgeweven 

katoen, ruik de frisse geur van natuurlijke 

indigo of strijk over de kleine bobbeltjes op 

de handgeborduurde zijde. 

Bij Strawberries-stoffen is de menselijke 

hand nog herkenbaar. Gemaakt van natuur-

lijke vezels, verbouwd door kleine boeren 

in Afrika en Azië, vervolgens op traditionele 

wijze geweven en geborduurd, genereren 

deze stoffen direct een eerlijk inkomen 

voor ambachtelijke producenten. Met hun 

lage ecologische footprint en biologische 

afbreekbaarheid zijn alle Strawberries-stof-

fen geschikt voor gebruik in interieur en de 

mode.

Waterdichte en  
vlamwerende sluiting

Door gebruik te maken van een PU-lami-

naat op vlamvertragende tape is Vislon® 

Aquaguard® FR ontworpen met YKK's 

gepatenteerde VT-technologie. Dit maakt 

het mogelijk kleding te maken die is bedoeld 

voor EN ISO 11612:2008 en/of EN ISO 

14116 2008 (index 3) certificering op een 

ongeëvenaarde manier. Geen flap, geen 

onder-tree. Dus besparing in gewicht en 

winst van flexibiliteit voor de gebruiker van 

beschermende kleding. 

In één keer is het mogelijk een waterdichte 

en vlamwerende sluiting voor een jas te 

realiseren! 

Strawberries Fabrics
Stand F6

www.strawberries-fabrics.nl

YKK
Stand F5

www.ykk.nl

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Textielinnovaties

Forster Rohner Textile Innovations biedt 

oplossingen voor mode- en interieurtoe-

passingen, gebaseerd op borduurtechniek 

in combinatie met textielgeleiders. Het 

Zwitserse bedrijf is actief op 3 gebieden: 

lichtgevende textiel, textielverwarming en 

textielsensoren. De ‘e-broidery’-technologie, 

ontwikkeld door Forster Rohner, biedt de 

integratie van actieve verlichting in stoffen, 

zonder dat de eigenschappen, zoals de 

wasbaarheid, drapeerbaarheid en textuur, 

worden veranderd. 

Forster Rohner
Stand F9

www.forsterrohner.com

Piñatex: innovatief  
en natuurlijk textiel

Piñatex is een duurzaam geproduceerd 

plantaardig materiaal, ontwikkeld naar de 

principes van een circulaire economie. De 

ananasbladeren die de basis vormen van 

Piñatex zijn een bijproduct van bestaande 

agricultuur, zodat geen extra land, water, 

meststoffen en bestrijdingsmiddelen nodig 

zijn om het materiaal te maken. Ook voegt 

het proces waarde toe aan een afvalmate-

riaal en genereert het extra inkomen voor 

ananasboeren. 

Ananas Anam
Stand F8

www.ananas-anam.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Fruitleer

Fruitleather Rotterdam gebruikt fruitafval 

voor een goedkoper en milieuvriendelijk 

alternatief in de leerindustrie. Wij leveren 

fruitleer als halffabrikaat aan leerverwerken-

de partijen.

Fruitleather Rotterdam biedt hiermee een 

alternatief voor de huidige ± 18 miljard m2 

dierlijk leer dat per jaar wordt geproduceerd 

en draagt zo bij aan het terugdringen van 

de ± 65 miljard kilo CO
2
 die vrijkomt bij 

productie van dierlijk leer.

“Fruit” en “Leather” verbindt twee werelden 

waarin wij het afval van de ene industrie 

gebruiken om het vervuilende systeem van 

de leerindustrie radicaal te veranderen.

Fruitleather Rotterdam
Stand F10

www.fruitleather.nl

Akoestisch comfort voor iedereen

Een goede akoestiek zorgt voor een comfortabele werkomgeving. 
Dat leidt tot gemotiveerde medewerkers, minder stress en 

hogere productiviteit.

+31 20 76 01 046 · info@akoesta.com · www.akoesta.com

new 
exhibitor
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MEET THE FUTURE  
OF ARCHITECTURE!

3D-geprinte keramische zonwe-
ring, dakpannen met ingebouw-
de zonnecellen, folie dat van 
kleur verandert… Material Xpe-
rience is voor de architect een 
must om te zijn!

Met fascinerende architecto-
nische expositiestukken, een 
uitgebreid lezingenprogramma, 
samengesteld in samenwerking 
met Architecture-ambassadeur 
Ulrich Knaack, en een grote col-
lectie architectuur-gerelateerde 
materialen uit de onafhankelij-
ke Materia-collectie is Material 
Xperience weer een bron van 
inspiratie!
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Hoe bouwen we over 100 jaar als het aan 

jou ligt?  

Dat is een hele interessante vraag. Eigen-

lijk zijn er twee opties. Optie één is dat we 

doorgaan zoals we nu bezig zijn. We hebben 

bouwsystemen en onderdelen om daarvan 

gebouwen te maken. Ook zal er ontwik-

keling zijn in de bouwmaterialen, zoals 

sterkere kunststoffen en composieten. Of, 

als alternatief, de bouw gaat helemaal geau-

tomatiseerd en geïndustrialiseerd worden. 

We zijn de laatste 20, 30 jaar bezig geweest 

met systemen te individualiseren, en dat is 

niet perfect gelukt. De automatisering heeft 

zich sterk ontwikkeld in de laatste jaren. We 

zitten momenteel precies op een kantelpunt 

en het is een spannend moment.

Wat vind je de beste uitvinding die er ooit 

is gedaan en waarom?

De beste uitvinding ooit is het wiel, dat 

is toch zeker een van de belangrijkste. De 

beste uitvinding voor architectuur, is de 

architectuur an sich. Het is bijzonder om 

ruimtes voor mensen te creëren en zo aan 

te passen dat wij er iets aan hebben. 

Wat zie je als belangrijkste materiaalin-

novaties binnen je vakgebied/sector en 

waarom?

Wat ik als materiaalinnovatie zie, is niet zo-

zeer één materiaal, maar juist de manier van 

Ulrich Knaack
Architecture-ambassadeur

Ulrich Knaack is dit jaar de ambassadeur voor de sector 
Architecture. Momenteel werkt hij als professor Ontwerp 
en Constructie aan de TU Delft bij de faculteit Architectuur, 
waar hij de Façade Research Group opzette. Tegelijkertijd is 
hij professor Geveltechnologie aan de TU Darmstad bij de 
faculteit Civiele Techniek (Duitsland), waar hij deelneemt aan 
het Institute of Structural Mechanics + Design.
Knaack organiseert interdisciplinaire design-workshops en 
symposia op het gebied van gevels, en is de auteur van diver-
se bekende naslagwerken, artikelen en lezingen. Hoe ziet hij 
de toekomst van de architectuur?   
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We zitten momenteel 
precies op een  
kantelpunt en het is  
een spannend moment

ARCHITECTURE
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het verbinden van materialen. Bijvoorbeeld 

het aan elkaar lassen van staal om slankere 

oplossingen te creëren. Een verbinding is 

in feite een zwakke plek, maar nieuwe ont-

wikkelingen zorgen dat deze steeds sterker 

worden. 

Met welke andere sector is jouw sector het 

meest verwant, is er de grootste overeen-

komst/kruisbestuiving als het gaat om 

materiaalinnovatie?

Architectuur vertoont veel overeenkomsten 

met interieurontwerp. Beide onderwerpen 

gaan over ruimte en het gebruik daarvan, 

maar interieurarchitectuur heeft in principe 

minder risico’s wat betreft instortingsgevaar 

of wateroverlast. 

Daarnaast is mode een interessant onder-

werp, omdat kleding maar tijdelijk is. Hier 

kan architectuur nog wat van leren, om 

gebouwen te maken voor korte periodes, in 

plaats van tientallen jaren. 

Materia stelt zich ten doel om partijen met 

elkaar te verbinden. Welke andere partij/

persoon zou de bezoeker zeker moeten le-

ren kennen als het aan jou ligt en waarom? 

De architect moet zeker naar de mode-sec-

tor kijken. Ook de verpakkingsindustrie is 

zeer interessant. De materiaalontwikkelin-

gen binnen architectuur gaan langzaam 

omdat veiligheid voorop staat. Binnen de 

verpakkingsindustrie zijn er veel minder 

risico’s, dus geeft dat een goede kans om 

innovatieve materialen te gebruiken en uit 

te testen. 
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Grote expositiestukken

Tijdens de beurs worden grote – vaak nooit 

eerder aan het publiek getoonde – expo-

sitiestukken getoond die de bezoeker een 

blik laten werpen op de toekomst. Wat kun 

je onder andere verwachten voor de sector 

Architecture?

3D-geprinte, versterkte balk

Deze 3D-geprinte, versterkte balk is onder-

deel van een lopend onderzoek naar 3D-ge-

printe bouwcomponenten door het departe-

ment Digital Building Technologies aan de 

ETH Zurich. De tweezijdige uitkragende bal-

ken zijn tot 4,5 meter lang en gemaakt van 

zandsteen. De balken worden gefabriceerd 

door ‘binder-jetting’, een 3D-printtechniek 

waarbij poeder op bepaalde plaatsen wordt 

verbonden door bindmiddel om een object 

te creëren. De losse geprinte elementen 

worden met elkaar verbonden met speciaal 

ontworpen verbindingen, zodat de balk één 

geheel wordt. 

3D-geprinte keramische zonwering

Hexashade, ontwikkeld door Advanced 

Ceramics R&D Laboratory in Portugal, is 

een 3D-geprint, keramisch gewelf, bedoeld 

als zonwering. De keramische componen-

ten bieden de optie om een architectonisch 

geheel op maat te maken, gemaakt van 

hexagonale blokken. Door middel van een 

computermodel en de weersdata van een 

bepaalde plek wordt er een systeem gecre-

eerd van blokken die elk een eigen positie 

hebben, afhankelijk van waar schaduw moet 

komen. 

3D-geprinte betonnen bouwelementen

Dit bouwelement, gemaakt aan de Techni-

sche Universiteit München, is laag voor laag 

3D-geprint met een selectieve verlijmings-

techniek, de zogeheten selectieve cement- 

activatie-methode. Het element is gemaakt 

door droge deeltjes (een mix van cement en 

aggregaat) in lagen uit te spreiden en deze 

lokaal te binden met een bindmiddel. In dit 

geval is glas gebruikt als aggregaat.  

Het bouwelement is geproduceerd om aan te 

tonen dat een hoge mate van geometrische 

vrijheid en een hoge resolutie kan worden be-

reikt door deze 3D-printmethode. Het object 

is ongeveer 570 mm x 300 mm x 390 mm (L x 

B x H) en elke laag heeft een dikte van 2 mm.

Architectonische materialen  
uit de onafhankelijke Materia- 
collectie
Gedurende het driedaagse evenement zijn 

de nieuwste materialen uit de onafhankelij-

ke Materia-collectie te zien die het afgelo-

pen jaar zijn gescout. Een kleine greep uit 

de collectie:

I-MESH (PLA1051)

I-MESH is een composietmateriaal dat 

licht filtert, uitbalanceert en verspreidt. De 

panelen worden op maat gemaakt van draad 

van, onder andere, basalt, glasvezel, Zylon, 

koolstofvezel en Technora. Het materiaal, 

voor zowel binnen- als buitengebruik, is 

recyclebaar, absorbeert geluid en isoleert. 
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Lumiscopic (PLA1102)

Lumiscopic is een dichroïsch folie dat kan 

worden aangebracht op materialen als 

glas, acryl of plastic. Het materiaal bestaat 

in twee varianten: warme en koude kleu-

rentinten. De kleuren die de kijker ziet zijn 

afhankelijk van onder andere het licht en de 

kijkhoek.

ZEP zonneceldakpannen (CER214)

Deze dakpannen zien eruit als traditione-

le dakpannen, maar hebben ingebouwde 

zonnecellen. Omdat niet op alle daken 

zonnepanelen mogen worden geïnstalleerd, 

bieden deze dakpannen een alternatief. 

Vanaf een afstand ziet het dak er normaal 

uit, maar toch wordt er groene energie 

opgewekt!

Lezingenprogramma Architecture

Op woensdagochtend 14 maart vindt in het 

Material Xperience-theater het lezingenpro-

gramma “The Future of Architecture” plaats. 

Hieronder vind je enkelen van de sprekers.

Lisa Rammig

Lisa Rammig is werkzaam bij het wereldbe-

roemde ingenieursbureau EOC, vermaard 

om de complexe constructies en gevels die 

met grote architecten worden gerealiseerd, 

met de focus op complexe glasconstructies, 

waaronder de meeste Apple stores. Haar le-

zing zal gaan over een nieuwe benadering van 

transparante, glazen verbindingen op basis 

van experimentele constructies en studies. 

Kasper Guldager Jensen

Kasper Guldager Jensen is senior partner 

bij het Deense 3XN en directeur van GXN, 

het R&D kantoor dat zich bezighoudt met 

materiaalontwikkeling voor hun interna-

tionale projecten. Ze richten zich op het 

ontwikkelen van een bouwcultuur die de we-

reld verbetert, zowel op architectonisch als 

milieugebied. Zijn lezing gaat over bouwen 

binnen de circulaire economie aan de hand 

van vele internationale spraakmakende 

voorbeelden, zoals een geüpcycled kantoor-

pand in Sydney, Australië. 

Ana Maria Anton

Ana Anton is onderzoeker bij het departe-

ment voor Digital Building Technologies 

aan het befaamde Institute of Technology in 

Architecture (ETH) Zürich. Haar lezing gaat 

het 3D-printen van horizontale, voorgespan-

nen bouwelementen, zoals de 3D-geprinte, 

versterkte balk van zandsteen, tevens een 

expositiestuk op Material Xperience. 

Meet the future of architecture at Material 

Xperience 2018!
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Ontdek MagOXX Board®!

MagOXX Board is het belangrijkste product 

van SINH™ Building Solutions. Deze hoog-

waardige, brandwerende, magnesiumoxi-

de platen bieden innovatieve, duurzame 

oplossingen voor nieuwbouw-, renova-

tie- en transformatieprojecten. Ze zijn te 

verwerken op binnenwanden, in vloer- en 

plafondconstructies, in interieurbouw, 

bij bekleding van stalen kolommen en in 

gevels. Meestal kan een tot 50% dunnere 

plaat worden toegepast met een brandwe-

rendheid van meer dan 60 minuten (klasse 

A1).

Zo is MagOXX Board een hoogwaardiger, 

groener én slimmer alternatief voor traditio-

nele (brandwerende) plaatmaterialen.

SINH Building Solutions
Stand A1

www.sinhbuild.com
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ModiWood®, 
dé kracht van de natuur

ModiWood® is thermisch gemodificeerd 

hout met vele toepassingen als gevelbekle-

ding, erfafscheiding en vlonders. Met ther-

misch modificeren wordt bedoeld dat het 

hout wordt verhit en vervolgens afgekoeld 

om duurzame eigenschappen (klasse I/II) 

te krijgen. Thermische modificatie is een 

zeer milieuvriendelijk proces dat zonder het 

gebruik van chemicaliën wordt uitgevoerd. 

Door dit proces is de duurzaamheid van het 

hout sterk verbeterd en krijgt het hout een 

door-en-door donkere kleur.

ModiWood is verkrijgbaar in vele modellen, 

uitvoeringen en in alle RAL en NCS kleuren, 

en is PEFC gecertificeerd.

De ultradunne baksteen

De fantasie van de architect kent geen 

beperkingen bij onze ultradunne baksteen. 

Naast circa 600 mogelijkheden aan kleuren 

en structuren, heeft de architect volledige 

ontwerpvrijheid. Dan hebben we het nog 

niet gehad over de technische voordelen: 

de ultradunne baksteen is gemaakt van 

hoogwaardige kleisoorten met minimale 

maattoleranties. Hij heeft een lage water-

opname, zodat er geen extra beschermende 

impregnering nodig is. Bovendien zijn er 

naast de vele formaten ook verschillende 

diktes mogelijk, zoals 9, 14 en 17 mm, om 

enkele gangbare te noemen.

Kooy Baksteencentrum
Stand A2

www.kooy.nl

Fetim Group
Stand A3

www.fetimgroup.com
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Cement voor  
kwaliteitsdesign

ENCI staat voor Nederlands cement en 

produceert een uitgebreid productenpakket 

voor elke toepassing in de juiste kwaliteit. 

Daarnaast biedt ENCI een portfolio innova-

tieve designproducten. Als dochteronderne-

ming van de HeidelbergCement Group kan 

ENCI een beroep doen op internationaal 

beproefde concepten zoals EFFIX ARCA, 

een met vezels versterkte ultra high-per-

formance mortel, speciaal ontwikkeld voor 

de productie van panelen voor gevelbekle-

ding, en EFFIX CREA, een mortel met hoge 

mechanische prestaties, ontwikkeld voor de 

productie van esthetische niet-constructieve 

betonelementen.

Architectonisch metalen 
daksysteem

Riverclack® is gespecialiseerd in het leveren 

van duurzame metalen daken. De dakpa-

nelen van Riverclack worden wereldwijd 

toegepast op diverse gebouwen, zoals 

luchthavens, tribunes, sporthallen, zwemba-

den en distributiecentra. Dankzij het unieke 

bevestigingssysteem met kunststofclips is 

felsen niet meer nodig. Hierdoor zijn de pa-

nelen eenvoudig en razendsnel te monteren.

Naast de superieure 5754 aluminiumlege-

ring , met zijn ongeëvenaarde corrosiebe-

stendigheid, mechanische sterkte en koste-

neffectiviteit, is Riverclack® ook leverbaar in 

koper, roestvrij staal, en titaan.

Riverclack
Stand A4

www.riverclack.com

ENCI
Stand A5

www.enci.nl
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Palazzo-collectie

De Rodruza Palazzo-collectie is een exclusie-

ve serie hoogwaardige wasserstrich-stenen 

die uw architectuur nieuwe mogelijkheden 

biedt. Zo staan de lange, slanke stenen in 

het karakteristieke Hilversums formaat toe 

een fascinerend lijnenspel te ontwerpen en 

resulteren de geselecteerde kleisoorten en 

keramische technieken als kolensintering 

in een levendig en smaakvol beeld dat naar 

wens in een mix is te combineren. De nieuwe 

Palazzo-collectie komt beschikbaar tegen 

een verrassend bereikbaar prijsniveau. De 

krachtige kleuren omvatten wit, verschillende 

grijstinten, zwart, oranje en gesmoord.

Exclusief maatwerk

Holonite, specialist in composietsteen, is 

een toonaangevende leverancier op het 

gebied van gevel- en afbouwelementen en 

exclusief maatwerk.

Op de stand kunt u onder andere een uniek 

en imposant mussenpaneel te bekijken dat 

speciaal is ontwikkeld voor het renovatiepro-

ject in de Naaldwijksestraat in Den Haag. 

Het paneel oogt niet pompeus, maar juist 

solide omdat er op een abstracte wijze in 

een verfijnde structuur een tekening van 

vliegende mussen is aangebracht. Het reno-

vatieproject in Den Haag heeft hiermee een 

ware upgrade gekregen.

Holonite
Stand A6

www.holonite.nl

Rodruza
Stand A7

www.rodruza.nl

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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BIO-UV

Diresco is een Belgisch familiebedrijf 

gevestigd in Limburg en de enige Noord-Eu-

ropese fabrikant van kwartscomposiet. 

Diresco Quartz Stone bestaat uit circa 93% 

granulaten, 7% plantaardige harsen en 

kleurpigmenten. D-quartz is verkrijgbaar in 

3 afwerkingen: Gepolijst, Velvet en Anticato 

in diktes van 12-20-30 mm op het unieke 

jumboformaat 318 x 155 cm. 

Onze BIO-UV Technology staat garant voor 

optimale weersbestendigheid waardoor out-

door gebruik (bijvoorbeeld buitenkeukens 

en gevelbekleding) perfect tot de mogelijk-

heden behoort.

EQUITONE-gevelmateriaal

EQUITONE is een in de massa gekleurd 

gevelmateriaal dat werd ontwikkeld met én 

voor architecten. Elk EQUITONE-paneel is 

uniek en bezit het primitieve karakter van het 

originele, in de massa gekleurde vezelce-

mentmateriaal. EQUITONE-panelen hebben 

een maximale grootte van 1,25 x 3 m en kun-

nen in een werkplaats of op de werf worden 

verzaagd. Door te spelen met verschillende 

vormen en formaten ontstaan er unieke cre-

aties. Omdat EQUITONE in de massa wordt 

gekleurd, krijgt uw gevel altijd een uniek en 

homogeen karakter, ongeacht het ontwerp 

van uw project.

Equitone
Stand A8

www.eternit.nl

Diresco
Stand A9

www.diresco.be

new 
exhibitor
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Zintek titaanzink voor architectuur

Venetiaanse perfectie voor duurzame archi-

tectuur! Zintek Srl is een toonaangevende 

Italiaanse producent van titaanzink voor dak- 

en gevelbekleding én interieurtoepassingen. 

De traditionele eigenschappen van zink zijn 

gecombineerd met een karakteristieke en 

originele uitstraling en 7 innovatieve kleurtin-

ten die creatieve vrijheid bieden in de wereld 

van architectuur en design. A project for the 

future – A future for your projects!

AMA - Architectural Materials Amsterdam
Stand A10

www.amamsterdam.com



112

Unieke coatings 

Veilig en duurzame ArcelorMittal-oplos- 

singen voor dak- en gevelbekleding.  

Arcelor Mittal biedt duurzame producten 

gemaakt van verschillende materialen met 

uiteenlopende maten.

U kunt kiezen uit ons standaard assortiment 

van profielen en sandwichpanelen, maar wij 

bieden ook speciaal ontwikkelde systemen 

in unieke coatings.

Dit geeft u de mogelijkheid om zowel voor 

een economische als een op maat gemaak-

te oplossing te kiezen voor uw project dat 

tevens voldoet aan de huidige milieueisen, 

wet- en regelgeving.

Technowood

Door echt hout met aluminium te combi-

neren biedt Technowood hoogwaardige 

oplossingen voor verschillende construc-

ties, zoals pergola’s, bankjes, bloembak-

ken, en stadsmeubilair. Technowood heeft 

een klasse A2 brandwerendheid. Hoewel 

het een echter hout ‘look en feel’  heeft, 

gebruikt het materiaal 98% minder hout. 

De aanbrenging is eenvoudig, net als het 

onderhoud. Er zijn diverse kleurtonen en 

fineertexturen beschikbaar en bovendien is 

het laag in VOC’s en recyclebaar. 

Technowood
Stand A11

www.technowood.com.tr

Arcelor Mittal
Stand A12

www.arcelormittalconstructionnederland.nl
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Architile Vidar ceramic shingle

Architile is een nieuw concept in Nederland 

voor gevelbekleding. Wij zijn exclusief leve-

rancier van Vidar keramische designshingles. 

De keramische  shingles kunnen met een 

lichtgewicht, aluminium hangsysteem beves-

tigd worden aan de gevel en op het dak.

De Vidar-shingles zijn verkrijgbaar in ver-

schillende kleuren. De shingles van Architile 

zijn ideaal voor zowel nieuwbouw projecten 

als renovatie van bestaande gebouwen.

Stalen ramen, deuren  
en gevels

MHB gevelproducent ontwikkelt en produ-

ceert hoogwaardige stalen ramen, deuren 

en gevels.  

De eigenschappen van MHB-stalen pro-

fielen maken het mogelijk om innovatieve 

en unieke thermisch geïsoleerde gevelsys-

temen te ontwikkelen. Met de superslanke 

massieve scherpkantige staalprofielen is 

het ook mogelijk om transparante rook- en 

brandwerende binnenpuien te ontwerpen.

MHB daagt uit om ontwerpen te maken die 

nooit eerder gezien zijn en verder gaan dan 

standaardoplossingen, zowel voor gevels als 

rook- en brandwerende binnenpuien.

Architile
Stand A14

www.architile.nl

MHB
stand A13

www.mhb.nl

new 
exhibitor



114

Hardhout alternatief voor gevels

NobelWood biedt een alternatief voor tro-

pisch hardhout, gebaseerd op snelgroeiend 

naaldhout en een biobased resin gemaakt 

van afvalstoffen van suikerrietstengels. 

Onder invloed van de zon vindt er een zeer 

fraaie, egale, zilverachtige vergrijzing plaats 

van de goudbruine beginkleur. NobelWood 

staat garant voor een milieuvriendelijk pro-

duct met een exclusieve, natuurlijke uitstra-

ling voor hoogwaardige geveltoepassingen, 

én een lange levensduur.

TECU® koper voor dak  
en gevel

De beslissing om een gebouw met koper te 

bekleden biedt diverse creatieve uitdagin-

gen. De duurzame TECU®-producten van 

KME bieden daartoe diverse mogelijkheden. 

De fascinerende natuurlijke oppervlak-

ken van koper en koperlegeringen maken 

uniek ontwerpen mogelijk. Fabrieksmatig 

geproduceerde systeemelementen geven 

een breed scala aan oplossingen – van 

vrije vorm ontwerpen tot een simpele en 

economische vorm van bekleden van grote 

vlakken. Eenmaal gemonteerd komen de 

TECU® producten tot leven. En worden ze 

steeds mooier.

KME Germany GmbH & Co KG
Stand A16

www.kme.com

Foreco
Stand A15

www.foreco.nl
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Tierrafino

Schoonheid én bewustzijn, dat is waar het 

om draait bij Tierrafino. Met onze witte en 

gekleurde Leemverf, Leemstuc, Glansstuc 

en Tadelakt zijn de mogelijkheden einde-

loos. Hiermee kunnen de mooiste projecten 

natuurlijk, en ook visueel prachtig worden 

gemaakt. 

Tierrafino leemproducten zijn duurzaam, van 

de hoogste kwaliteit, en verkrijgbaar in vele 

vormen. Zachte, korrelige structuren, glan-

zende en sprankelende finish, maar ook mat, 

of glinsterend, fris en strak. In wit of kleurecht 

in natuurlijke kleuren, tot en met marmeruit-

straling of een moderne beton-look.

Shou Sugi Ban

Zwarthout maakt unieke houtproducten 

door ze met vuur te bewerken. De speciale 

Shou Sugi Ban-brandtechniek is geïnspi-

reerd door eeuwenoude Japanse tradities. 

We branden elk houten paneel in onze eigen 

oven, waardoor het een unieke koollaag 

krijgt. De oerkracht van het vuur blijft hierbij 

zichtbaar in de kleur en textuur van het 

hout. Alle bewerkte houtsoorten hebben 

hun eigen structuur en toepassingen, zowel 

esthetisch als bouwfysisch. Het zwart 

gebrande hout van Zwarthout wordt onder 

meer toegepast als duurzame esthetische 

gevelbekleding, in moderne interieurs en 

voor bijzondere meubels.

Tierrafino
Stand A18

www.tierrafino.com

Zwarthout | Shoo-Sugi-Ban
Stand A17

www.zwarthout.com
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Metalen weefsels

Twentinox fabriceert metalen weefsels 

voor de architectuur en  interieur. Onze 

weefsels worden onder meer toegepast in 

metalen gordijnen en separaties, façades, 

zonwering en plafonds. Twentinox biedt 

de mogelijkheid om een te variëren in 

structuur, draaddikte en opening waardoor 

een uniek weefsel ontworpen kan worden. 

We bieden keuze in diverse metaalsoorten 

zoals RVS en kopertinten. Twentinox heeft 

standaardoplossingen, maar daarnaast zijn 

wij ook in staat assistentie te verlenen bij 

nieuwe ontwerpen. Wij leveren demontabele 

producten, die geleverd kunnen worden met 

een materiaalpaspoort.

Echt metaal op ieder  
oppervlak

VeroMetal® is koud vloeibaar metaal dat 

hoofdzakelijk uit echt metaalpoeder bestaat. 

Onder andere messing, brons, koper, ijzer, 

tin en zelfs echt titanium kan door middel 

van spuiten of met spaan op nagenoeg alle 

ondergronden worden aangebracht. De 

metalen laag kan daarna als metaal bewerkt 

worden. Schuren, patineren, polijsten, alles 

is mogelijk. Het is geschikt voor zowel 

interieur als exterieur. Zo heeft PolyMetal 

BV grote delen van interieur van het Louvre 

in Abu Dhabi met VeroMetal® afgewerkt en 

heeft Ozeon® BV er een ETA-gecertificeerde 

gevelplaat mee ontwikkeld.

Verometal
Stand A19

www.verometal.nl

Twentinox
Stand A20

www.twentinox.com
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NevPanel MgO  
bouwplaatmateriaal

NevPanel MgO-constructie- en isolatiepla-

ten worden gemaakt in Turkije. NevPanel is 

gemaakt van magnesiumoxide en magnesi-

umchloride en versterkt met glasvezeldoek. 

De panelen worden gebruikt voor alle 

soorten isolatie-oplossingen voor binnen en 

buiten.

NevPanel is van brandwerendheid klasse 

A1. Plus, het biedt uitstekende warmte- en 

geluidsisolatie. NevPanel kunnen worden 

gebruikt in gevels, niet-dragende gevels, 

externe/interne wanden, scheidingswanden, 

bekledingstoepassingen, verlaagde pla-

fonds, verhoogde vloersystemen, brand-

werende wanden, geprefabriceerde en licht 

stalen skelet bouwen.

Nevra Benelux
Stand A21

www.nevra.nl

ModiWood; een thermisch behandeld hout met duurzaamheidklasse II die 
bovendien 50% minder werkt dan onbehandeld hout. ModiWood is 100% hout 
met een karakteristieke robuuste uitstraling, zeer duurzaam en heel erg mooi! 
ModiWood is zeer veelzijdig; het is in diverse modellen leverbaar en wordt op 
aanvraag af fabriek voorzien van een coating in elke gewenste RAL kleur. Verder is 
ModiWood 10 jaar gegarandeerd en KOMO® en PEFC gecertificeerd.

ModiWood & eigenschappen 

•   Gemodificeerd hout

•   Vele modellen en uitvoeringen

•   Gecoat, geolied en ongecoat

•   In elke kleur mogelijk

•   Krachtige en natuurlijke uitstraling

•    Duurzaamheidsklasse I/II

•    Milieuvriendelijk verduurzaamd

•   Onderhoudsvriendelijk

•   10 jaar garantie

•   PEFC gecertificeerd hout

 •   KOMO productcertificaat (nr. 32964)

•   Brandklasse B op aanvraag

Kijk op GevelNet .nl voor meer informatie 
of bel 020 5805285

32964

DÉ KRACHT VAN DE NATUUR 
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Neolith 

Neolith, een Sintered Stone-product wordt 

vervaardigd met de beste en 100% natuur-

lijke grondstoffen die men onderwerpt aan 

zeer hoge druk en temperaturen.

Neolith is bestand tegen vlekken, hoge 

druk, gewichtsbelasting , vorst, hoge tempe-

raturen en UV-belichting. Een lichtgewicht 

product en eenvoudig schoon te maken. 

Zeer geschikt voor droge en natte ruimtes 

met hoge loopfrequenties, zowel binnen 

als buiten, als ook gevels. De combinatie 

van deze kenmerken zijn volstrekt nieuw 

in de bouwmaterialenindustrie en bieden 

zeer veelzijdige architectonische oplos- 

singen voor al uw projecten en maatwerk.  

Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen
Stand A22

www.mo-b.nl
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Nieuwe generatie Colorcoat Prisma®

Tata Steel heeft haar nieuwe genera-

tie drielaags voorgelakt staal Colorcoat 

Prisma® gelanceerd, een product met een 

uitstekende ultravioletbestendigheid (UV) 

en duurzaamheid. De nieuwste productont-

wikkeling is gebaseerd op een revolutionaire 

drielaagse technologie, die garant staat 

voor een aanmerkelijk verbeterde esthetiek 

en glansbehoud. Colorcoat Prisma® verlegt 

hiermee de grenzen van voorgelakt staal en 

is leverbaar in combinatie met een uitge-

breide Confidex® Garantie van maximaal 40 

jaar.

Tata Steel Colorcoat®

Stand A23

www.colorcoat-online.com 
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Bamboo UltraDensity-projectvloer

MOSO Bamboo UltraDensity is een massie-

ve bamboe projectvloer en traptrede voor 

intensief gebruikte semi-buitenruimtes, 

gemaakt van gecomprimeerde bamboeve-

zels met een ultrahoge densiteit. Door een 

unieke productiemethode is het materiaal 

extreem stabiel, hard en duurzaam gemaakt, 

en daarmee geschikt voor de zwaarste om-

standigheden: in intensief gebruikte ruimtes, 

zelfs als daar een semi-buitenklimaat heerst. 

MOSO Bamboo UltraDensity voldoet aan 

de hoogste eisen, waardoor het een uniek 

product is voor het gebruik van biobased 

materialen in de moderne architectuur.

Alesta SD Super Durable

De Alesta Super Durable-poedercoatings 

zijn gebaseerd op een superduurzaam 

polyester harssysteem, hoogwaardige 

pigmenten en stabilisatoren die uitstekende 

buitenduurzaamheid geven.  

De Alesta SD-reeks heeft bewezen duur-

zaamheid en verlengde garantie voor toepas-

singen van staal of aluminium die vele jaren 

de fraaie uitstraling behouden. Toepassingen 

voor Alesta SD zijn: deur- en raamprofielen, 

gevelpanelen, verlichting, straat- en tuin-

meubilair, en toepassingen waarbij kleur- en 

glansbehoud belangrijk zijn. 

Alesta SD is Qualicoat klasse 2, GSB Master 

en AMAA2604 gecertificeerd.

Eurolacke
Stand A24

www.eurolacke.nl

MOSO International
Stand A25

www.moso.eu
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Gebruik de ruimte

Al meer dan 20 jaar geeft Nophadrain invul-

ling aan haar filosofie ‘gebruik de ruimte’ met 

de ontwikkeling en productie van slimme 

systemen voor het inrichten van groen- en 

gebruiksdaken. We vervullen een belangrijke 

rol bij de advisering en we zijn nauw be-

trokken bij de uitvoering. Onze specialisten 

geven de architect advies dat rekening houdt 

met alle facetten van het bouwproces. Van 

informatie over richtlijnen en normeringen 

tot advies over de juiste vegetatie/verharding. 

Wij slaan met onze expertise een brug tussen 

iedereen die bij de aanleg van een groen- of 

gebruiksdak betrokken is.

AluG77 en Panelox 

Alumet anodiseert een variëteit aan pro-

fielen plaatwerk en constructieonderdelen. 

Ons kleurenassortiment bevat naturel zilver, 

goud, brons, koper, messing, grijs, zwart, 

rood, blauw en groen. 

Deze beurs laten wij u ons product Panelox 

zien. Een populair product, omdat het een 

composietpaneel is dat is opgebouwd uit 

een geanodiseerd aluminium laag en een 

onbrandbare mineraalkern (FR). 

Ook laten wij een nieuw product zien: 

AluG77. De kleur ontstaat door een speciale 

legering en anodiseertechniek. Als je deze 

kleur van dichtbij wilt zien, kom dan langs!

Alumet
Stand A26

www.alumet.nl

Nophadrain
Stand A27

www.nophadrain.nl

new 
exhibitor
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Stabiel en flexibel gevelmateriaal

3A Composites GmbH ontwikkelt en produ-

ceert sinds ruim 45 jaar Alucobond, Alucore 

en nog veel andere producten voor display, 

transport en industrie. 

Alucobond is als stabiel en tegelijkertijd 

flexibel gevelmateriaal ontwikkeld en biedt de 

architecten en ontwerpers een groot inzet-

bereik, maar zeker ook ruime mogelijkheden 

het materiaal in te passen in het gebouw. 

Het succes van Alucobond zit voornamelijk 

in de buitengewone vlakheid van de pane-

len, de buigstijfheid, zeer lage gewicht, de 

vergaande vervormbaarheid, weersbesten-

digheid en gemakkelijke verwerking. 

Alucobond (3A Composites)
Stand A28

www.alucobond.com

UNIEKE METALEN
FELSPANELEN

RIVERCLACK.NL
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Esthetisch en duurzaam

Als specialist van architectonisch keramiek 

biedt AGROB BUCHTAL een uitgebreid 

portfolio van producten en diensten voor 

moderne en toekomstgerichte gebouwen 

met keramiek. 

Esthetisch en duurzaam tegelijkertijd creë-

ren typische highlights en maken de realisa-

tie mogelijk van individuele architectoni- 

sche concepten. Vele kleurnuances en 

individuele vormen bieden een breed scala 

om keramiek, een duurzaam materiaal, te 

integreren in design. 

Agrob Buchtal
Stand A29

www.agrob-buchtal.com
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KERAMISCHE KLASSE
SHINGLES MET EEN UNIEKE UITSTRALING

Maak kennis met de Vidar Ceramic Shingle op 

Stand A14 van de Material Xperience of kijk op architile.nl
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Made in Turkey

Magnesium Oxide Board

A1 Class Fire Protection
EI 60 - 90 - 120 - 180
Effective Heat and Sound Insulation
Resistant to Water and Humidity
Ecologic and Human friendly
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Alesta® 
Super Durable
Verhoogde UV bestendigheid - 

verlengde garantie
 
 

De Alesta® SD serie maakt deel 

uit van ons Premium gamma dat

geformuleerd is volgens de 

daarmee uitermate geschikt is 

voor zeer zonnige omgevingen.

 

Alesta® SD is Qualicoat Klasse 2 

en GSB Master goedgekeurd.

www.eurolacke.nl

Alesta® SD is geformuleerd 

volgens Qualicoat Klasse 2,

GSB Master en AMAA2604.

MOSO® 
Bamboo 
UltraDensity®
Al meer dan 18 miljoen passagiers liepen 
over de vernieuwde projectvloer van treinstation 
Bordeaux Saint Jean. Ervaar deze extreem 
stabiele, harde en duurzame projectvloer in 
onze MOSO stand A25!

www.moso.eu/ultradensity
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A world changing product

Xyhlo biofinish is een unieke, milieuvriende-

lijk manier voor het verduurzamen van hout 

in met name buitentoepassingen. Het is vol-

ledig gebaseerd op natuurlijke grondstoffen 

en een milieuvriendelijk procedé. Met Xyhlo 

biofinish wordt een zwarte, levende, biolo-

gische beschermlaag gevormd die in staat 

is zichzelf te herstellen bij beschadigingen. 

Het hout wordt voor vele jaren milieuvrien-

delijk beschermd.

Xhylo
Stand A32

www.xyhlo.com

Swisspearl vezelcement

Swisspearl vezelcement biedt u nieuwe en  

inspirerende mogelijkheden met vezel-

cement. Het materiaal, een in de massa 

gekleurde vezelcementplaat met een 

kenmerkende, levendige oppervlakteteke-

ning, is vernieuwend en inspirerend met 3D 

vormen, perforaties, gravures. Het is geschikt 

voor onder andere vijfde gevels en interieur 

toepassingen. Het vezelcement is dubbel-

zijdig gekleurd, en beschikbaar in diverse 

projectkleuren en -stroken. Aangeboden door 

Inncempro, “De nr. 1 in esthetische produc-

ten”.

Inncempro
Stand A31

www.inncempro.nl

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Clarity anti-reflectieglas

Guardian Glass is Guardians grootste tak en 

een van ’s werelds meest vooraanstaande 

producenten van vlakglas en glazen pro-

ducten. Je vindt ons glas van hoge kwaliteit 

overal en in sommige van de meest iconi-

sche projecten ter wereld.

Guardian Clarity anti-reflectieglas helpt je 

om hogere lichtdoorlating en minder reflec-

tie te bereiken. Of je nu de zichtbaarheid om 

de begaande grond wilt verbeteren of het 

materiaal in je gevel wilt implementeren, het 

anti-reflectieglas helpt je bij het bereiken van 

het gewenste effect. 

Wit Cement

AALBORG WHITE-producten op cementbasis 

hebben een groot onontdekt potentieel dat 

mogelijkheden biedt om het bekende uit te da-

gen en de grenzen van esthetiek te verleggen. 

Plastisch vormbare eigenschappen, de echte 

kleuren van de regenboog of het gladde, witte 

oppervlak dat het spel van licht en schaduw, 

aaneengesloten en onderbroken, accentueert. 

Met uw fantasie zijn de expressiemogelijkhe-

den en oppervlaktexturen onbeperkt. Creatieve 

ambities in combinatie met het bouwmateri-

aal van de toekomst zullen de mensheid een 

mooiere wereld geven met meer mogelijkhe-

den voor persoonlijke expressie.

Aalborg Portland Belgium
Stand A34

www.aalborgportland.be

Guardian Glass Europe
Stand A33

www.guardianglass.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Think Zink

Al meer dan honderd jaar produceert Ned-

Zink hoogwaardige zinkproducten voor toe-

passingen in de bouwsector. Titaanzink wordt 

verkocht onder de merknamen NedZink 

NATUREL, NOVA, NOIR en NUANCE en 

heeft een prima reputatie op de internationale 

markt. Zink wordt gewaardeerd omdat het 

een fraai, natuurlijk en vooral veelzijdig ma-

teriaal is dat uitstekend te combineren is met 

andere natuurlijke materialen. Duurzaam, 

onderhoudsvrij én tijdloos. Benieuwd naar 

onze zinkproducten? Bezoek dan onze stand 

A36 of vraag een gratis monstermap aan door 

een e-mail te sturen naar info@nedzink.com.

NedZink
Stand A36

www.nedzink.com

Accoya®:  
een natuurlijk materiaal

Accoya-hout is een snelgroeiend naaldhout 

dat is gemodificeerd. Deze techniek, ace-

tyleren genaamd, maakt het hout extreem 

weersbestendig en vormstabiel zonder 

toevoeging van toxische stoffen. De hoge 

vormstabiliteit zorgt ervoor dat het hout 

niet gaat vervormen. Op het Accoya worden 

garanties gegeven tegen houtrot van 25 jaar 

in grondcontact of ruim 50 jaar boven-

gronds. De verwachte levensduur is veel 

langer. Om deze garanties te krijgen heeft 

het Accoya-hout geen verf nodig. Accoya is 

Cradle-to-Cradle Gold-gecertificeerd en is 

volledig recyclebaar.

Accsys Group / Accoya
stand A35

www.accsys.com
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Dromen van metaal

Architecten en projectontwikkelaars betrek-

ken ons het liefst in een vroeg stadium bij 

hun ontwerp of project, omdat Aldowa groot 

durft te denken en schittert in complexe op-

drachten. Al onze kennis, creativiteit, ervaring 

en vakmanschap kunnen we daarin kwijt.

Aldowa heeft veertig jaar ervaring in het 

engineeren, produceren en monteren van 

metalen gevelbekleding. We maken het in alle 

soorten metaal: aluminium, RVS, SV-staal, 

Cortenstaal, voorgelakt aluminium en staal, 

strekmetaal en bondmateriaal.

A1 (Acrylic One)

A1 is een watergedragen harssysteem, 

bestaande uit een mineraal poeder en een 

watergedragen acrylhars, die tezamen 

resulteren in een erg sterk materiaal. A1 is 

milieuvriendelijk, niet giftig, brandwerend 

en makkelijk in gebruik, en het neemt iedere 

gewenste vorm en/of uiterlijk aan. 

A1 wordt gebruikt voor onder andere faça-

des, kunstwerken, decoratie en interieur-

design. 

Active Composite Technologies
Stand A38

www.activecomposite.com

Aldowa
Stand A40

www.aldowa.nl



132

Modulogreen ''De Groene Gevel''

Modulogreen® is een niet-grondgebonden 

groene gevel voor binnen- en buitentoepas-

singen. Dit C2C-gecertificeerd gevelsysteem 

kan met een minimale aanpassing in de 

bouwkundige constructie worden toege-

past en vervangt het buitenspouwblad. De 

achterconstructie kan zowel uit hout, steen, 

beton als staal bestaan.

Het systeem wordt geleverd met 10 jaar 

garantie en heeft een verwachte levensduur 

van meer dan 30 jaar. Het systeem is onder 

andere toegepast op het circulaire paviljoen 

ABN AMRO Amsterdam. Naast Modu-

logreen® presenteren wij onze Xeroflor® 

vegetatie en daktuinsystemen.

Mostert de Winter
Stand A41

www.mostertdewinter.nl

Grenzeloos creatief 

Ontwerpen met ongekende mogelijkheden 

en zonder enige concessies. Dat maken de 

vloeibare kunststoffen van Triflex mogelijk. 

De producten van Triflex worden in meerde-

re lagen vloeibaar en koud aangebracht. De 

ondergrond wordt omsloten als een tweede 

huid, die beschermt tot in de kleinste 

details. Naadloos en scheuroverbruggend, 

flexibel en toepasbaar voor iedere vorm. 

Verkrijgbaar in elke gewenste kleur waar-

door uw ontwerp de uitstraling krijgt die 

het verdient.

Triflex
Stand A42

www.triflex.nl

new 
exhibitor
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Duurzame daken

Sika is een internationaal bedrijf dat chemi-

sche bouwmaterialen levert voor bouw en 

industrie. De doeltreffende en kwalitatief 

hoogwaardige dakbedekkingen van Sika 

bieden nieuwe perspectieven: groendaken, 

zonnereflecterende materialen voor lagere 

binnentemperaturen, zonne-energie-effici-

ente daken... De mogelijkheden zijn talrijk. 

Ontdek Sika Sarnafil® en Sikaplan®, de 

duurzame FPO- en PVC-dakmembranen van 

premium kwaliteit alsook de vloeibare dak-

dichtingssystemen voor complexe daken!

Glaskeramik is 100% upcycled glas

Keramisch glas (Glaskeramik) wordt 

geproduceerd uit afvalglas en is zelf 100% 

recyclebaar. Zijn doorschijnende uiterlijk 

en bijzondere, kristallijne structuur spelen 

met weergave van alle soorten licht. Het 

materiaal kan zowel binnenshuis worden ge-

bruikt als als gevelbekleding. Het is tevens 

mogelijk het materiaal te lamineren om de 

isolatiecapaciteiten te verhogen.

Sika
Stand A45

www.sika.be

Magna
Stand A44

www.magna-glaskeramik.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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www.enci.nl 

Prefabricated cladding panels for façades  |  Urban furniture and interiors  |  Decorative elements and jewelry 

EFFIX ARCA EFFIX CREA BIODYNAMIC
 C E M E N T  M O R T A R  F O R  C R E A T I V E  S O L U T I O N S

Designing non-structural precast elements  
3 products, endless possibilities

Photo: M
ario &

 Pietro C
arrieri

18492-NL-V2-ad-140x105.indd   1 13/02/18   17:20

www.diresco.be
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ALUMET AVANTGARDE IN ANODIZING

New anodizing colors for buildings!
Attractive appearance 
whilst retaining metal 
character

LCA, expected lifespan 
of more than 80 years

Durable, corrosion-
resistant and colourfast

3A Composites GmbH
78224 Singen, Germany
Phone +94 7731 941 2347
info@alucobond.com
www.alucobond.com

With ALUCOBOND® facademaker, with revised software, user interface and VR glasses (virtual reality), individual and three-dimensional 
shapes of architects and designers can be visualized. The shapes are very realistic due to their 3D effects and give the architect in ad- 
vance a picture of his ideas without the need to build models. In addition, the feasibility, the variety of colors, the design and the process- 
ing options can easily be presented in advance.

SiTis Business center, Lithuania I ALUCOBOND® PLUS terra Pyrit I Rytis Raciuna, nebrau.com | JSC LR Group / JSC RIKTINGA | © Evaldas Lasys

www.facademaker.alucobond.com

INDIVIDUAL PARAMETRIC SHAPES FOR UNIQUE DESIGN
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Bevlogen drukkers

zwaan.nl
longliveprint.nl
drukopsnee.nl

Drukwerk in een nieuwe dimensie. 
Met druk-op-snee kunnen alle sneden van een boek in hoge resolutie 
bedrukt worden. De nieuwste CMYK druktechniek met grenzeloze 3D 
mogelijkheden in boekontwerp. 

Printmedia

Maak kennis met
de oplossingen 
van Triflex

Afdichtingen 
coatingen
markeringen
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Bevlogen drukkers

zwaan.nl
longliveprint.nl
drukopsnee.nl

Drukwerk in een nieuwe dimensie. 
Met druk-op-snee kunnen alle sneden van een boek in hoge resolutie 
bedrukt worden. De nieuwste CMYK druktechniek met grenzeloze 3D 
mogelijkheden in boekontwerp. 

Printmedia
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PR
O

D
U

C
TS MEET THE FUTURE  

OF PRODUCTS!

Vacuumvormen met oude spij-
kerbroeken, 3D-geprinte mallen, 
en een particle foam wijnkoeler… 
De R&D- en designprofessional 
uit de productbranche kan hier 
de nieuwste ideeën opdoen!

Met diverse expositiestukken, 
een uitgebreid lezingenprogram-
ma, samengesteld in samenwer-
king met Marcel Vroom (in-
dustrieel ontwerper bij MVAVD 
en NPK Design), en een grote 
collectie materialen uit de onaf-
hankelijke Materia-collectie en 
fascinerende expositiestukken 
is Material Xperience weer een 
bron van inspiratie!
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Hoe maken we over 100 jaar producten als 

het aan jou ligt?  

Het is wel een grote tijdspanne. Zoals 

de wet van (Roy) Amara zegt: we zijn 

geneigd het effect van technologie op de 

korte termijn te overschatten en op lange 

termijn te onderschatten. Tien jaar geleden, 

bijvoorbeeld, konden we nog niet het effect 

inschatten van de iPhone, terwijl we mis-

schien over tien jaar lachen om Facebook. 

Als we de invloed over tien jaar onderschat-

ten, kunnen we dan de effecten over 100 

jaar inschatten? Zouden we dan toch op 

Mars zijn beland? Zouden we lachen om 

elektrische auto’s? 

Een ontwikkeling waar we wellicht naartoe 

gaan, is producten laten groeien, zoals een 

appel aan een boom. In plaats van het bou-

wen van producten zouden we ze kunnen 

creëren door te 3D-printen met of met het 

programmeren van atomen.

Wat vind je de beste uitvinding die er ooit 

is gedaan en waarom?

De beste uitvinding die is gedaan is glas. 

Het is indrukwekkend dat je met een materi-

aal gemaakt van zand zoveel kunt doen. Het 

is een veelzijdig materiaal dat in de loop 

der eeuwen continue is verbeterd, en de 

ontwikkelingen gaan nog steeds door. In de 

architectuur is glas nu structureel te gebrui-

ken. De iPhone X is al grotendeels van glas 

gemaakt; mogelijk gaat dat ook gebeuren 

in grotere producten, bijvoorbeeld een 

Marcel Vroom

PRODUCTS

Marcel Vroom is een vermaard industrieel ontwerper en ge-
renommeerd voor zijn technologische inzichten en visie voor 
toekomstige producten. Momenteel is Marcel bedrijfsleider 
en senior industrieel ontwerper bij NPK Design, een vooraan-
staand Nederlands designbureau in Leiden. Hij is ook partner 
van MVAVD, een Rotterdams designbureau dat hij mede-op-
richtte in 1997. Tijdens de afgelopen 30 jaar zijn veel van 
Marcels professionele en consumentenproducten beloond met 
prijzen voor uitmuntend ontwerp waaronder de Kho Lian Ie-
prijs, de meest prestigieuze designcarrièreprijs in Nederland. 
Marcel is dit jaar de ambassadeur voor de sector Products. 
Hoe ziet hij de toekomst van producten?

Products-ambassadeur
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PRODUCTS

auto van glas. Nu al worden zonnecellen, 

sensoren en actuatoren in glas geïntegreerd, 

om het materiaal nieuwe eigenschappen te 

geven. Displays zijn al van glas en zullen 

worden samengevoegd met de eerder 

genoemde functies. Deze ontwikkelingen 

zullen alleen maar verder gaan. 

Wat zie je als belangrijkste materiaalin-

novaties binnen je vakgebied/sector en 

waarom?

Een belangrijke innovatie zijn sensoren 

die aanvoelen als er iets met een materiaal 

gebeurt. Bijvoorbeeld sensoren geïntegreerd 

in beton, die het aanvoelen als het materiaal 

kapot is en zorgen dat het materiaal zichzelf 

heelt. Sensoren maken het materiaal inter-

actief en kunnen acties aansturen, waardoor 

materialen in feite interfaces worden.

Met welke andere sector is jouw sector het 

meest verwant, is er de grootste overeen-

komst/kruisbestuiving als het gaat om 

materiaalinnovatie?

De productensector komt in veel opzichten 

overeen met de sector architectuur. Echter, 

ik denk dat de scheidslijn tussen veel dis-

ciplines gaat verdwijnen. Er komt een fusie 

van disciplines. Niet zozeer individuele 

expertises zullen verdwijnen, maar er wordt 

met meer interdisciplinariteit naar proble-

men gekeken en zo opgelost. 

Materia stelt zich ten doel om partijen met 

elkaar te verbinden. Welke andere partij/

persoon zou de bezoeker zeker moeten le-

ren kennen als het aan jou ligt en waarom? 

Ik denk dat er meer samenwerking moet 

komen met mediabedrijven, en dan voor-

namelijk bedrijven in de ‘digital media’. De 

gevels van gebouwen zoals de Ziggo Dome 

zitten al vol met LEDs. In grote shopping 

malls zijn complete delen van het interieur 

uitgerust met LED-displays. Op de CES 2018 

in Las Vegas presenteerde LG een complete 

digitale omgeving van Oled-schermen waar-

in je kunt rondlopen. Is dit architectuur, zijn 

dit producten, is dit digitale media?



Er komt een fusie 
van disciplines
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Grote expositiestukken

Tijdens Material Xperience laat Materia je 

een aantal innovatieve producten zien.  

Wat kun je verwachten?

LignoLoc

LignoLoc, ontwikkeld door Beck Fasteners, 

zijn berkenhouten spijkers die versterkt zijn 

met hars. De houten spijkers zijn net zo 

sterk als aluminium spijkers. Hoewel ze in 

het hout geslagen kunnen worden met een 

hamer is het beter om een spijkerpistool 

te gebruik. Deze wekt hitte op door frictie. 

Deze hitte smelt de hars deels en last de 

spijker aan het omringende hout vast. 

3D-geprinte plug

Het maken van een productiemal is zeer 

tijdrovend en kost veel materiaal. Eerst 

wordt er een 1:1-model uit polystyreen 

(piepschuim) gefreesd, die vervolgens wordt 

bekleed met glasvezel en epoxypasta. Van 

deze plug wordt de productiemal gemaakt, 

en de plug is dan niet meer nodig. In plaats 

van een plug te maken van composiet op 

deze manier, is Nedcam bezig met het ont-

wikkelen van een manier om pluggen 3D te 

printen van een thermoplast, om het proces 

te verduurzamen. 

Black Wave

De Black Wave-salontafel is het eerst 

product in de Black Wave-serie van Studio 

Wynd. De tafel wordt gemaakt van koolstof-

vezel dat om een CNC-gefreesde of laser-

gesneden mal wordt gewonden door een 

robotarm. De nadruk in deze serie ligt op de 

schoonheid van organische vormen. 
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Materialen uit de onafhankelijke 
Materia-collectie

Waar zullen de producten van de toekomst 

van gemaakt zijn? Materia laat je de nieuw-

ste innovatieve materialen zien uit eigen 

collectie. Hieronder lichten we het tipje van 

de sluier op om je een indruk te geven. 

Bahia Denim (ONA682)

Bahia Denim, genoemd naar Braziliaans 

blauw marmer, wordt gemaakt van denim 

afval uit de mode-industrie. Deze restanten 

worden gelaagd neergelegd, gelijmd en in 

de juiste vorm gemaakt. 

Govaplast (PLA1114)

Govaplast wordt gemaakt van gerecycled 

plastic (PE en PP) en diverse additieven. 

Het materiaal kan hout en beton vervangen 

om producten te maken voor binnen- en 

buitengebruik, zoals palen, plankieren en 

hekwerk. 

Karuun (ONA678)

De structuur van rotan is te vergelijken met 

een bos dunne buisjes. Via deze haarvaten 

transporteert rotanpalm water naar boven. 

Door deze haarvaten te injecteren met diver-

se vul- en kleurstoffen ontstaat een stevig 

materiaal met fantastische kleureffecten. 

Lezingenprogramma Products

Op dinsdagochtend 13 maart vindt in het 

Material Xperience-theater het lezingenpro-

gramma “The Future of Products" plaats 

met de volgende inspirerende sprekers:

Marcel Vroom 

Marcel Vroom is bedrijfsleider en senior 

industrieel ontwerper bij NPK Design, een 

vooraanstaand Nederlands designbureau. 

In zijn lezing ‘Materials as interfaces’ zal 

hij het hebben over slimme en interactieve 

materialen die steeds meer in alledaagse 

producten gebruikt worden. 

Anouk Groen

Anouk Groen is CMF (Color, Material, Finish) 

Trend Forecaster/Consultant en directeur van 

RNA Design.  Haar presentatie is  een visuele 

reis door de nieuwste CMFD-trends, inclusief 

moodboards en korte films. 

Roland van Straten

Roland van Straten is ruim 30 jaar actief 

met elektronica- en software-design. In zijn 

lezing ‘Producten met een brein’ gaat hij in 

op de volgende stap in de ideale mens-ma-

chine-interface, die tegelijkertijd beeld, 

geluid, multi-touch en omgevingssensoren 

moet verwerken.

Caroline Prisse

Caroline Prisse is kunstenaar en directeur 

van de gerenommeerde Van Tetterode Glas 

Studio (Amsterdam – 1919). Ze maken 

producten, ook elementen voor architec-

tuur, zoals de spectaculaire glazen stenen-

gevel voor de Willem LL passage in Tilburg. 

Tijdens deze lezing neemt ze ons mee in de 

wondere wereld van glas.

Meet the future of products at Material 

Xperience 2018!
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Care & Clean

Het Keymer Care & Clean-logo staat garant 

voor een uitgebreide collectie reinigbare 

stoffen.

Het innovatieve productieproces zorgt 

voor een duurzame bescherming, waar-

door vlekken die tijdens dagelijks gebruik 

ontstaan, eenvoudig uit deze meubelstoffen 

verwijdert kunnen worden. Vaak volstaat wat 

koud water en een microvezeldoekje, maar 

gebruik bij hardnekkige vlekken gerust wat 

eenvoudige zeep. Het is zelfs mogelijk losse 

hoezen in de wasmachine op maximaal 

30ºC te wassen, zonder dat de eigenschap-

pen van de stof worden aangetast.

Decovery®,  
nieuwe standaard in verf

Duurzaamheid vormt de kernwaarde van 

DSM. Met het Decovery®-portfolio creëert 

DSM een nieuwe standaard in muurverf, 

lakken en coatings voor industriële toepas-

singen op o.a. hout. Decovery® biedt een 

duurzaam alternatief voor conventionele 

verfharsen, zonder concessies te doen aan 

kwaliteit en prestatie. Harsen vormen de 

essentiële bouwstenen voor verfformulerin-

gen. Traditioneel gezien bestaan harsen uit 

olie-gebaseerde grondstoffen. Met Deco-

very® introduceert DSM een duurzame te-

genhanger die is gebaseerd op plantaardige 

harsen, gemaakt van biobased materialen. 

Keymer Essential Fabrics
Stand P1

www.keymer.nl

DSM
Stand P2

www.dsm.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Chic & Stoer leer

Meesterschap, Creativiteit & Duurzaamheid, 

drie begrippen die inhoud geven aan onze 

doelstelling en werkwijze. Wanneer het gaat 

om innovatieve high-end toepassingen is 

ALPHENBERG de aangewezen partner in de 

wereld van leer + interior design & styling. 

Wij staan voor pure vakkennis, out-of-the-

box-meedenken en het leveren van perfect 

maatwerk. De uitstraling van leer is stoer, 

maar tegelijkertijd ook chique. Motto blijft 

dat leer eruit moet zien als leer, iedere huid 

is immers anders, doorleefd... en daarmee is 

ieder project dat door ALPHENBERG wordt 

gerealiseerd uniek. 

Oplossingen in aluminium

Aluminium is licht, sterk, mooi, eenvoudig 

te vervormen en uitstekend te recyclen. Dit 

zijn de redenen waarom steeds meer ont-

werpers in hun ontwerpen kiezen voor op 

maat gemaakte aluminium profielen. 

Hydro Extrusion Benelux biedt innovatieve 

oplossingen op basis van aluminium en de 

extrusietechniek. Dit doen we onder andere 

door onze klanten te helpen met het uitwer-

ken van het best passende ontwerp voor de 

eindtoepassing van een op maat gemaakt 

aluminium profiel. 

Neem vrijblijvend contact met ons op om te 

zien wat aluminium kan betekenen voor uw 

product.

Hydro Extrusions Benelux
Stand P3

www.hydroextrusions.com

Alphenberg Leather
Stand P4

www.alphenberg.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Biobased composieten  
en verbindingen

Arctic Biomaterials is een bedrijf dat duur-

zame biobased en/of biologisch afbraak-

bare kunststoffen maakt van hernieuwbare 

grondstoffen. De technologie die ABM 

biedt, verstevigt bioplastics met biologisch 

afbreekbare glasvezel. 

ABM heeft haar composiete materialen 

gecertificeerd met het DinCerto Seed-

ling-keurmerk. De voornaamste applicatie is 

spuitgieten, maar materialen voor extrude-

ren zijn ook beschikbaar. Het materiaal kan 

onder meer worden toegepast in meubilair, 

elektronica en de auto-industrie. 

Arctic Biomaterials Oy
Stand P6

www.abmcomposite.com

Smart Surfaces met E Ink

De technologie van E Ink onderscheidt zich 

doordat het een beeld kan behouden zonder 

dat er energie wordt verbruikt. Daarnaast 

geeft E Ink, in tegenstelling tot LCD en LED 

displays, zelf geen licht. Door dit unieke 

uiterlijk en leesbaarheid als papier is het 

ideaal voor gebruik in energiezuinige Smart 

Surfaces, zoals het draadloze, batterij-ge-

voede display van Visionect. Ook wordt 

een gekleurde versie van de folie toegepast 

in architectuur om dynamische oppervlak-

ken te creëren. Het is aan ontwerpers om 

nieuwe toepassingen te verzinnen voor deze 

veelzijdige technologie.

Alcom Electronics
Stand P5

www.alcom.nl

new 
exhibitor

new 
exhibitor
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Polyurea duurzame  
kunststof coating

Kunststof Coatings Nederland (KCN) is 

al 15 jaar dé specialist op het gebied van 

het aanbrengen, toepassen en leveren van 

duurzame en esthetische Polyurea kunststof 

coating systemen.

KCN verwerkt en distribueert de hoogwaar-

dige coatings van TURBO LINER® uit de 

Verenigde Staten (exclusief voor EU) en 

TECNOPOL® uit Spanje (exclusief voor 

NL). Toegepast in een industriële omgeving 

komen deze producten volledig tot hun 

recht door het flexibele, slijtvaste karakter 

en resistentie tegen chemicaliën. Maar 

ook voor interieurs en designs kan het de 

ideale oplossing zijn. De toepassingen zijn 

ongekend!

Ducta©

Dukta - flexible wood heeft uitstekende 

akoestische eigenschappen, maar wordt 

ook veel toegepast als decoratief buigbaar 

plaatmateriaal. Door de driedimensionale 

vormgeving en de interactie van resonantie 

en oscillatie gelden de akoestische eigen-

schappen al bij lage frequenties.  

De vormgeving van Dukta is van invloed op 

de mate van verstrooiing (diffusie).

Dukta kan uit verschillende materialen wor-

den geproduceerd, bijvoorbeeld (gekleurd) 

MDF, (berken) multiplex, gefineerd MDF, 

enzovoort. De model-materiaalcombina-

tie is bepalend voor de flexibiliteit van het 

materiaal. 

Gommans
Stand P7

www.fransgommans.com

Kunststof Coatings Nederland
Stand P8

www.kunststofcoatings.nl

new 
exhibitor
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Als stijl en kwaliteit  
de norm is

Net-Echt beton is een glasvezelversterkte 

polymeercomposiet op basis van

polyesterhars die wordt aangebracht op een 

watervaste, verlijmde, multiplex

corpus. Dit maakt Net-Echt beton geschikt 

voor zowel indoor- als outdoor-toepassing- 

en. Dankzij de handmatige afwerking krijgt 

het de rustige en natuurlijke uitstraling van 

echt beton.

Searching Club

De serie Searching Club is ontstaan uit 

verkenning van het spanningsveld tussen 

artistieke autonomie, het kunstobject, en 

economisch-kapitalistische productieproces-

sen. Het ontwerp van Max Jungblut wordt 

in samenwerking met Dutch Chairmen en 

3D-Robotprinting in een aantal varianten 

geproduceerd. De maximale oplage vanuit 

dit basisbestand is op negen stuks gesteld, 

waarbij ieder object kleine aanpassingen 

binnen de hoofdvorm mag hebben. 

Net-Echt
Stand P9

www.net-echt.nl

Max Jungblut
Stand P10

www.3d-robotprinting.com

new 
exhibitor

new 
exhibitor



151

Motion by  

Frans Gommans B.V.  
Vasco da Gamaweg 10

NL-5928 LD Venlo
T +31 (0)77 327 85 00

E info@fransgommans.com
www.motionbygommans.com

Stand P7
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M4 Nedcam

M7 Refitech Composite Components

M8 NPSP

PRODUCTS

P1 Keymer Essential Fabrics

P2 DSM

P3 Hydro Extrusion Benelux

P4 Alphenberg Leather

P5 Alcom Electronics

P6 Arctic Biomaterials Oy

P7 Gommans

P8 Kunststof Coatings Nederland

P9 Net-Echt

P10 Max Jungblut
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A

3A Composites

Stand I11

Alusingenplatz 1 

78224 Singen, DE

T +49 7731 941 3500

E  display.eu@3acomposites.

com

I  www.display.3acomposites.

com

Alucobond (3A Composites)

Stand A28

Alusingenplatz 1 

78224 Singen, DE

T +49 7731 941 2952

E info.eu@alucobond.de

I www.alucobond.com

Aalborg Portland Belgium

Stand A34

Avenue Charles-Quint 584 

1082 Brussel, BE

T +49 1609 197 2610

E  frank.brandt@aalborgport-

land.com

I www.aalborgportland.be

AMA - Architectural Materials 

Amsterdam

Stand A10

Cruquiusweg 94L 

1019 AJ Amsterdam, NL

T +31 (0)6 4617 6004

E info@amamsterdam.nl

I www.amamsterdam.nl

Arctic Biomaterials Oy

Stand P6

Hepolamminkatu 11 

33720  Tampere, FI

T +35 846 922 9900

E  tomi.kangas@abmcomposi-

te.com

I www.abmcomposite.com

Accsys Group / Accoya

Stand A35

73 kantoor 

6827 AV Arnhem, NL

T +31 (0)26 320 1400

E finance@accsysplc.com

I www.accoya.com

Active Composite Technologies

Stand A38

Nijverheidsweg 15A 

3251 LP Stellendam, NL

T +31 (0)18 766 3006

E info@activecomposite.com

I www.activecomposite.com

Agrob Buchtal

Stand A29

Buchtal 1 

92521 Schwarzenfeld, DE

T +49 (0)9 435 3910

E  agrob-buchtal@deut-

sche-steinzeug.de

I www.agrob-buchtal.de

Akoesta

Stand I46

Skoon 72 

1511 HV Oostzaan, NL

T +31 (0)20 760 1046

E info@akoesta.com

I www.akoesta.com

Alcom Electronics

Stand P5

Rivium 1e straat 52 

2909 LE Capelle aan den Ijssel, 

NL

T +31 (0)10 288 2500

E info@alcom.nl

I www.alcom.nl

Aldowa

Stand A40

Overschieseweg 32 

3044 EE Rotterdam, NL

T +31 (0)10 208 3788

E info@aldowa.nl

I www.aldowa.nl

Alphenberg Leather

Stand P4

Tielenstraat 7 

5145 RC Waalwijk, NL

T +31 (0)73 747 0085

E office@alphenberg.com

I www.alphenberg.com

Alumet

Stand A26

Nieuwe Donk 7 

4879 AC Etten-Leur, NL

T +31 (0)76 504 3130

E info@alumet.nl

I www.alumet.nl

Amorim

Stand I24

Slabbecoornweg 27 

4691 RZ Tholen, NL

T +31 (0)16 660 9159

E amorim@amorim.com

I www.amorim.com

EXPOSANTEN CONTACTINFORMATIE
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Amtico

Stand I52

Im Taubental 11 

41468 Neuss, DE

T +49 (0)213 135 9160

E info@amtico.de

I www.amtico.com

Ananas Anam

Stand F8

Somerset House Southwing, 

Strand

WC2R 1LA London, UK

T +44 0207 2579 371

E  meliza.mendoza@ 

ananas-anam.com

I www.ananas-anam.com

ArcelorMittal Construction 

Nederland

Stand A12

Biezenwei 2 Industrieterrein 

Medel

4004 MB Tiel, NL

T +31 (0)34 463 1746

E info.amcn@arcelormittal.com

I www.arcelormittaltiel.nl

Architile

Stand A14

Emtenbroekerdijk 44 

7695 TV Bruchterveld, NL

T +31 (0)6 5337 1048

E info@architile.nl

I www.architile.nl

Arpa

Stand I36

Nieuw-Mathenesserstraat 69 

3113 AE Schiedam, NL

T +31 (0)10 2857315

E arpanl@arpaindustriale.com

I www.arpaindustriale.com

Asona Benelux

Stand I29

C. Verolmelaan 75 

1422 ZB Uithoorn, NL

T +31 (0)6 2126 3398

E rob@asona.nl

I www.asona.nl

B

Baars & Bloemhoff

Stand I14

Laagraven 44 

3439 LK Nieuwegein, NL

T +31 (0)30 288 2134

E info@baars-bloemhoff.nl

I www.baars-bloemhoff.nl

Barc Flooring

Stand I8

Borneokade 293 

1019 XG Amsterdam, NL

T +31 (0)20 301 4030

E info@barcflooring.com

I www.barcflooring.com

Beal International

Stand I7

Rue Du Tronquoy 8 

5380 Fernelmont, BE

T +32 (0)81 835 757

E info@beal.be

I www.bealinternational.com

Best Building Service

Stand I6

Innovatie 14 

6921 RN Duiven, NL

T +31 (0)26 321 7336

E info@bbsservice.nl

I www.bestvloerrenovatie.nl

Blok Plaatmateriaal

Stand I18

Parallelweg 122-A 

1948 NN Beverwijk, NL

T +31 (0)25 121 0698

E  beverwijk@blokplaatmateri-

aal.nl

I www.blokplaatmateriaal.nl

Broeinest

Stand I15

Laagraven 44 

3439 LK Nieuwegein, NL

T +31 (0)10 204 0222

E info@broeinest.nl

I www.broeinest.nl

Bruynzeel Multipanel

Stand I2

Westzijde 414 

1506 GM Zaandam, NL

T +31 (0)75 655 4200

E  info@bruynzeelmultipanel.

com

I www.bruynzeelmultipanel.com

BTB Mouldings

Stand I1

Fahrenheitstraat 15 

3846 BM Harderwijk, NL

T +31 (0)34 143 0707

E info@btbmouldings.com

I www.btbmouldings.com
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C 

Caracterr

Stand I10

Distributiestraat 61 C 

4283 JN Giessen, NL

T +31 (0)18 320 1018

E info@caracterr.com

I www.caracterr.com

Casalis

Stand I9

Stasegemsesteenweg 72  

8500 Kortrijk, BE

T +32 5666 4466 

E info@casalis.be

I www.casalis.be

Ceramiche Refin

Stand I50

Via I Maggio 22, Salvaterra 

42013 Casalgrande, IT

T +39 (0)522 990 499

E info@refin.it

I www.refin.it

Cunera

Stand I47

Cuneralaan 67a 

3911 AB Rhenen, NL

T +31 (0)31 761 9001

E info@clayve.nl

I www.clayve.nl

D

DecoLegno

Stand I44

Parklaan 35-37 

1544 AK Zaandijk, NL

T +31 (0)75 616 5064

E info@decolegno.nl

I www.decolegno.nl

Diresco

Stand A9

Industrieweg-Noord 1134 

3660 Opglabbeek, BE

T +32 (0)89 856 944

E info@diresco.be

I www.diresco.be

Donkersloot

Stand I12

Nijverheidswerf 37 

1402 BV Bussum, NL

T +31 (0)88 240 0800

E info@donkersloot-tapijt.nl

I www.donkersloot-tapijt.nl

DSM

Stand P2

Sluisweg 12 

5145 PE Waalwijk, NL

T +31 (0)38 456 9569

E coating.resins@dsm.com

I www.dsm.com

Duracryl

Stand I39

Elandstraat 91 

2901 BK Capelle aan den IJssel, 

NL

T +31 (0)10 4505231

E info@duracryl.nl

I www.duracryl.nl

E

Easy Noise Control

Stand M1

Boteyken 363 

3454 PD De Meern, NL

T +31 (0)30 227 0800

E info@easy-noisecontrol.nl

I www.easy-noisecontrol.com

Echo Acoustic

Stand I23

Aambeeldstraat 12 

1135 GC Edam, NL

T +31 (0)299 795 520

E info@echo-acoustic.nl

I www.echo-acoustic.nl

Enkev

Stand G5

De Toer 2 

1131 PB Volendam, NL

T +31 (0)299 364 355

E office@enkev.com

I www.enkev.com

ENCI

Stand A5

Pettelaarpark 30 

5216 PD 's-Hertogenbosch, NL

T +31 (0)73 640 1170

E  georgy.eggermont@heidel-

bergcement.com

I www.enci.nl

EPI

Stand I20

Duikboot 1 

3991 CK Houten, NL

T +31 (0)30 293 3664

E info@epigroup.nl

I www.epigroup.nl

EXPOSANTEN CONTACTINFORMATIE
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Equitone (Eternit)

Stand A8

Kuiermansstraat 1 

1880 Kapelle-op-den-Bos, BE

T +31 (0)30 236 8732

E  info.thenetherlands@equito-

ne.com

I www.equitone.com

Eurolacke

Stand A24

De Riemsdijk 4 

4004 LC Tiel, NL

T +31 (0)344 620 662

E info@eurolacke.nl

I www.eurolacke.nl

EE Exclusives

Stand F1

Industrieweg 64 

5591 JL Heeze, NL

T +31 (0)40 2241144

E exclusives@eelabels.nl

I www.ee-exclusives.com

F

Faay Vianen

Stand I31

Mijlweg 3 

4131 PJ Vianen, NL

T +31 (0)34 737 6624

E info@faay.nl

I www.faay.nl

Fetim Group

Stand A3

Kopraweg 1 

1047 BP Amsterdam, NL

T +31 (0)20 58 05 333

E info@fetimgroup.com

I www.fetimgroup.com

Finsa

Stand I30

Westerhavenweg 12 

4382 NM Vlissingen, NL

T +31 118471 222

E marketingholland@finsa.com

I www.finsa.com

Forbo Eurocol

Stand I21

Industrieweg 1-2 

1521 NA Wormerveer, NL

T +31 (0)75 627 1600

E info.eurocol@forbo.com

I www.eurocol.nl

Forbo Flooring

Stand I51

Industrieweg 12 

1566 JP Assendelft, NL

T +31 (0)75 647 7477

E contact@forbo.com

I www.forbo-flooring.nl

Foreco

Stand A15

Damholterweg 5 

7722 KJ Dalfsen, NL

T +31 (0)529 431 548

E info@foreco.nl

I www.foreco.nl

Formica

Stand I32

Coastroad Tyne & Wear

NE29 8RE North Shields, UK

T +44 191 259 3912

E  contact.nederland@formica.

com

I www.formica.com

Forster Rohner

Stand F9

Flurhofstrasse 150 

9000 St. Gallen, CH

T +41 71 243 15 15

E frti@forsterrohner.com

I www.forsterrohner.com/frti

Fruitleather Rotterdam

Stand F10

Maasboulevard 100 

3063 NS Rotterdam, NL

T +31 (0)6 398 62170

E info@fruitleather.nl

I www.fruitleather.nl

G

Gaia-Concept

Stand G1

Postbus 1243 

1300 BE Almere, NL

T +31 (0)6 5472 5252

E allard.lith@stone-paper.nl

I www.stone-paper.nl

Gommans

Stand P7

Vasco da Gamaweg 10 

5928 LD Venlo, NL

T +31 (0)77 327 8500

E info@fransgommans.com

I www.motionbygommans.com

Greijn Form Technics

Stand M3

Broeklaan 103 

5953 NA Reuver, NL

T +31 (0)77 474 1682

E greijn@greijn.com

I www.greijn.com



162

Guardian Glass Europe

Stand A33

Rue du Puits Romain 19 

8070  Bertrange, LU

T +352 28 1111

E info.europe@guardian.com

I www.guardianglass.com

H

Hodij Coatings

Stand M2

Industrieweg 51 

7903 AJ  Hoogeveen, NL

T +31 (0)52 827 1916

E info@hodijcoatings.nl

I www.hodijcoatings.nl

Holonite

Stand A6

Ambachtsweg 9 

4691 SB Tholen, NL

T +31 (0)166 601 300

E svdlinden@holonite.nl

I www.holonite.nl

Hunter Douglas Architectural 

Nederland

Stand I17

Piekstraat 2 

3071 EL Rotterdam, NL

T +31 (0)10 496 2222

E info@hunterdouglas.nl

I www.hunterdouglas.nl

Hydro Extrusion Benelux

Stand P3

Alcoalaan 1 

5151 RW Drunen, NL

T +31 (0)41 638 6100

E rik.mertens@hydro.com

I www.hydroextrusions.com

I

Inncempro

Stand A31

Lansinkesweg 4 

7553 AE Hengelo, NL

T +31 (0)74 250 1394

E info@inncempro.nl

I www.inncempro.nl

Intercombi

Stand I40

Belgiestraat 9 

5171 PN Kaatsheuvel, NL

T +31 (0)416 273 473

E verkoop@intercombi.nl

I www.intercombi.nl

Interface

Stand A46

Industrielaan 15 

3925 BD Scherpenzeel, NL

T +31 (0)33 277 5555

E interface.nl@interface.com

I www.interface.com

IVC Commercial

Stand I27

Nijverheidslaan 29 

8580 Avelgem, BE

T +32 (0)56 653 211

E info@ivcgroup.com

I www.ivc-commercial.com

K

Keymer Essential Fabrics

Stand P1

Elbe 23 

2491 BT Den Haag, NL

T +31 (0)70 317 8033

E verkoop@keymer.nl

I www.keymer.nl

KME Germany GmbH & Co KG

Stand A16

Klosterstrasse 29 

49074 Osnabruck, DE

T +49 541 3210

E info-germany@kme.com

I www.kme.com

Kobe

Stand I16

De Vest 62 

5555 XP Valkenswaard, NL

T +31 (0)40 207 8462

E bini@kobe.eu

I www.kobe.eu

Kooy baksteencentrum

Stand A2

Rembrandtlaan 38 

3723 BJ Bilthoven, NL

T +31 (0)30 225 9800

E m.vanderkaay@kooy.nl

I www.kooy.nl

Kunststof Coatings Nederland

Stand P8

Noordeinde 57J 

2761BR Zevenhuizen, NL

T +31 (0)79 593 1234

E  verkoop@kunststofcoatings.nl

I www.kunststofcoatings.nl

EXPOSANTEN CONTACTINFORMATIE
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L

Leonhard Kurz Benelux

Stand G4

Roggeweg 24 

6534 AJ Nijmegen, NL

T +31 (0)24 378 1840

E info@kurz.nl

I www.kurz.nl

Lenzing

Stand G10

Werkstrasse 2 

4860 Lenzing, AT

T +43 7672 7010

E marketing@lenzing.com

I www.lenzing-fibers.com

Louis de Poortere

Stand I33

Rue de la Royenne 45 

7700 Mouscron, BE

T +32 56 393 313

E info@depoorterelouis.com

I www.louisdepoortere.com

M

Magna

Stand A44

Am Mittelfeld 1 

39326 Loitsche-Heinrichsberg, 

DE

T +49 346 01397 010

E eric@kunnert.eu

I www.magna-glaskeramik.com

Maiburg

Stand I48

Schutweg 6 

5145 NP Waalwijk, NL

T +31 (0)416 566 566

E verkoop@maiburg.nl

I www.maiburg.nl

Margaret van Bekkum

Stand I43

Biltstraat 170 

3572 BP Utrecht, NL

T +31 (0)6 4136 2948

E  info@margaretvanbekkum.

com

I www.margaretvanbekkum.com

Grafische Groep Matthys

Stand G3

Muizenvenstraat 5 

2300 Turnhout, BE

T +32 1442 2726

E bart@groepmatthys.com

I www.groepmatthys.com

Max Jungblut

Stand P10

Punterweg 21 

6222 NW Maastricht, NL

T +31 (0)6 109 124 89

E sales@3d-robotprinting.com

I www.3d-robotprinting.com

Merford Acoustic Materials

Stand I53

Franklinweg 8 

4207 HZ Gorinchem, NL

T +31 (0)183 675 040

E  acousticmaterials@merford.

com

I www.merford.com

mFLOR

Stand I45

Koppelstraat 23 

7391 AK Twello, NL

T +31 (0)571 750 600

E sales@mflor.com

I www.mflor.com

MHB

Stand A13

Onderstalstraat 3 

6674 ME Herveld, NL

T +31 (0)488 451 951

E info@mhb.nl

I www.mhb.nl

Michel Oprey & Beisterveld 

Natuursteen

Stand A22

Havenweg 18 

6101 AB Echt, NL

T +31 (0)475 417 000

E kim.wulms@mo-b.nl

I www.mo-b.nl

Modulyss

Stand I26

Zevensterrestraat 21 

9240 Zele, BE

T +31 (0)52 808 080

E info@modulyss.com

I www.modulyss.com

The Mosaic Factory

Stand I42

Industrieweg 20a 

6871 KA Renkum, NL

T +31 (0)768 1170

E info@themosaicfactory.com

I www.themosaicfactory.com
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Moso International

Stand A25

Adam Smithweg 2 

1689 ZW Zwaag, NL

T +31 (0)229 265 732

E info@moso.eu

I www.moso.eu

Mostert de Winter

Stand A41

Westbroek 49B 

4822 ZX Breda, NL

T +31 (0)184 676 840

E info@mostertdewinter.nl

I www.mostertdewinter.nl

N

Nedcam

Stand M4

Minerva 42 

8448 CS Heerenveen, NL

T +31 (0)513 656 400

E info@nedcam.com

I www.nedcam.com

NedZink

Stand A36

Hoofdstraat 1 

6024 AA Budel-Dorplein, NL

T +31 (0)495 455 700

E info@nedzink.com

I www.nedzink.com

Net-Echt

Stand P9

Industrieweg 13a 

4104 AP Culemborg, NL

T +31 (0)6 4687 8848

E info@net-echt.nl

I www.net-echt.nl

Nevra Benelux

Stand A21

Amsterdamsestraatweg 7C 

1411 AW Naarden, NL

T +31 (0)6 2224 3166

E info@nevra.nl

I www.nevra.nl

Nophadrain

Stand A27

Mercuriusstraat 10 

6468 ER Kerkrade, NL

T +31 (0)45 535 5030

E info@nophadrain.nl

I www.nophadrain.nl

Novacolor by AGNN

Stand I5

Magelhaenstraat 23 

7825 VL Emmen, NL

T +31 (0)591 676 727

E info@novacolornederland.nl

I www.novacolornederland.nl

NPSP

Stand M8

Moezelhavenweg 9 

1043 AM Amsterdam, NL

T +31 (0)6 2717 2994

E info@npsp.nl

I www.npsp.nl

P

PaperFoam

Stand G8

Hermesweg 22 

3771 ND Barneveld, NL

T +31 (0)342 401 667

E info@paperfoam.com

I www.paperfoam.com

Plaka Nederland

Stand I19

Storkstraat 25 

2722 NR Zoetermeer, NL

T +31 (0)79 344 6363

E info@plakagroup.nl

I www.plakagroup.nl

Prints van Oranje

Stand I3

Ringveste 9 

3992 DD Houten, NL

T +31 (0)320 230 508

E info@printsvanoranje.nl

I www.printsvanoranje.nl

R

Refitech Composite 

Components

Stand M7

Sluisweg 30 

5145 PE Waalwijk, NL

T +31 (0)416 330 589

E info@refitech.nl

I www.refitech.nl

Regge Tegels & Vloeren

Stand I41

Vonderweg 25 

7468 DC Enter, NL

T +31 (0)547 385 916

E info@regge-tegels.nl

I www.regge-tegels.nl

RET Interieur

Stand I28

Cartesiusweg 127a 

3534 BC Utrecht, NL

T +31 (0)30 245 5555

E info@ret-interieur.nl

I www.ret-interieur.nl

EXPOSANTEN CONTACTINFORMATIE
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Riverclack

Stand A4

Industrieweg 9c 

5262 GJ Vught, NL

T +39 045 773 2177

E info@iscom.it

I www.riverclack.com

Rodruza

Stand A7

St. Canisiussingel 20 

6511 TJ Nijmegen, NL

T +31 (0)24 329 7450

E info@rodruza.nl

I www.rodruza.nl

RTS Preidel

Stand G9

Kelvinring 20 

2952 BG Ablasserdam, NL

T +31 (0)78 692 0888

E sales@rts-preidel.nl

I www.rts-preidel.nl

S

Schoeller Textil

Stand F3

Bahnhofstrasse 17 

9475 Sevelen, CH

T +41 (0)81 786 0800

E  h.vanes@schoeller-textiles.

com

I www.schoeller-textiles.com

Sika

Stand A45

Venecoweg 37 

9810 Nazareth, BE

T +32 9381 6500

E info@be.sika.com

I www.sika.be

Sileather

Stand I38

71, Boulevard National 

92250 La Garenne-Colombes, 

FR

T +86 208 7233 027

E info@sileather.com

I www.siliconeleather.com

SINH Building Solutions

Stand A1

Saturnusstraat 60 Unit 67

2516 AH Den Haag, NL

T +31 (0)6 1917 5045

E sales@sinhbuild.com

I www.sinhbuild.com

Sonae Arauco

Stand I22

Edisonweg 8A 

3442 AC Woerden, NL

T +31 (0)348 434 400

E  info.netherlands@sonaearau-

co.com

I www.sonaearauco.com

The Stonhard Group

Stand I4

Braak 1 

4704 RJ Roosendaal, NL

T +31 (0)165 585 200

E info@stonhard.nl

I www.thestonhardgroup.com

Strawberries Fabrics

Stand F6

Stavangerstraat 25 

7559 JB Hengelo, NL

T +31 (0)74 278 2008

E info@strawberries-fabrics.nl

I www.strawberries-fabrics.nl

T

Tata Steel, Colorcoat®

Stand A23

Postbus 10000 

1970 CA IJmuiden, NL

T +31 (0)251 492 206

E  colorcoat.connectionEU@

tatasteel.com

I www.colorcoat-online.com

Technowood

Stand A11

Emek Mah. Natoyolu Cad. NO 

319/1

34785 Istanbul, TR

T +90 216 471 81 19

E info@alaz.com.tr

I www.technowood.com.tr

TecSOM

Stand I49

2 Bis, Avenue François Sommer 

CS 60065

8206 Sedan Cedex, FR

T +33 (0)32 429 8309

E contact@tecsom.com

I www.tecsom.com/en/

Tierrafino

Stand A18

Archangelkade 23 

1013 BE Amsterdam, NL

T +31 (0)20 689 2515

E info@tierrafino.com

I www.tierrafino.nl
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Triflex

Stand A42

Boerendanserdijk 35 

8024 AE Zwolle, NL

T +31 (0)38 460 2050

E info@triflex.nl

I www.triflex.nl

Twentinox

Stand A20

Petroleumhavenstraat 1-3 

7553 GS Hengelo, NL

T +31 (0)74 291 6996

E info@twentinox.com

I www.twentinox.com

U

Unilin division Panels

Stand I35

Ingelmunstersteenweg 229 

8780 Oostrozebeke, BE

T +32 56 66 70 21

E info.panels@unilin.com

I www.unilinpanels.com

V

Verometal

Stand A19

Windmolen 46 

6003 BK Weert, NL

T +31 (0)495 453 974

E info@verometal.nl

I www.verometal.nl

Vescom Nederland

Stand I25

Sint Jozefstraat 20 

5753 AV Deurne, NL

T +31 (0)493 350 767

E nederland@vescom.com

I www.vescom.nl

Vink Kunststoffen

Stand G2

Bergvredestraat 7 

6942 GK Didam, NL

T +31 (0)316 298 930

E carla.giesen@nl.vink.com

I www.vinkkunststoffen.nl

Vorwerk & Co.

Stand I34

Kuhlmannstrasse 11 

31785 Hameln, DE

T +49 5151103521

E  benedict.noffke@vorwerk-tep-

pich.de

I www.vorwerk.teppich.de

W

Wineo

Stand I13

Nord-West-Ring 21 

32832 Augustdorf, DE

T +49 5237 609 0

E info@wineo.de

I www.wineo.de

X

Xyhlo

Stand A32

Breukersweg 11 

7471 ST Goor, NL

T +31 (0)547 286 359

E info@xyhlo.com

I www.xyhlo.com

Y
YKK

Stand F5

Einsteinstraat 5

8606 JR  Sneek, NL

T +31 (0) 0515  429723

E info@ykk.nl

www.ykk.nl

Z

Zwarthout | Shou-sugi-ban

Stand A17

Middelweg 85 

3956 TL Leersum, NL

T +31 (0)6 2129 4727

E a.brunt@shou-sugi-ban.com

I www.zwarthout.com

EXPOSANTEN CONTACTINFORMATIE
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supporting you

Welkom bij Papyrus...

Een servicebedrijf als geen ander. Creatieve oplossingen voor al uw grafische en 
verpakkingsontwerpen en –projecten. Zoals u weet gaat een ontwerp pas echt leven 

wanneer het juiste materiaal wordt gebruikt. Wij zijn er om u te adviseren en te 
ondersteunen bij deze essentiële keuze. Bij Papyrus vindt u inspiratie, innovatie en 

experts die u kunnen helpen om uw project naar een hoger niveau te tillen.
Neem contact op met onze paper consultant en ontdek wat ons advies en onze 

diensten voor uw ontwerp kunnen betekenen: trudie.brandse@papyrus.com.

www.papyrus.com

160x240 Papyrus NL advertentie MX.indd   1 16-2-2018   12:13:46
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Actie geldig tot 30 april 2018.

Neem nu een voordeel-
abonnement met 25% korting.

Ga naar de website insideinformation.nl

Klik op ‘Abonnement’

Vul bij ‘Opmerkingen’ de kortingscode 
MX2018 in.

Vaktijdschrift over projectinrichting en (interieur)architectuur 
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Thema: Zitmeubilair / Gezondheid Sprookje of nachtmerrie? Groene droom 
Juweeltjes voor het interieur Rijksdienst zit er warmpjes bij Gezond voor 
brain, mind en body Groei en bloei Twee-eiige tweeling Creatieve natuurkracht 
Verlichting Verrassende variaties Levendig verlicht Productnieuws

II Advertenties.indd   1

25-01-18   12:50

Deze nieuwe digitale database van Bouwen met Staal 
– sinds 1 juli 2009 on line – levert de antwoorden op 
veelvoorkomende vragen over:

• staalsoorten en –kwaliteiten • brandveiligheid
• ontwerpen en dimensioneren • duurzaamheid en
• verbindingen • uitvoering.

Bij de antwoorden gaan verwijzingen naar normen, 
artikelen in Bouwen met Staal en andere bruikbare 
literatuur. Direct toepasbaar in de projectpraktijk.www.staalsupport.nl

Vragen over bouwen met staal?

WWW.STAALSUPPORT.NL GEEFT ANTWOORD
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Topics ranging from wood biorefinery to green 
chemical industry; from precision agriculture 
to ecomodernism; and from new sustainable 
materials to genetic modification.

www.biobasedpress.eu

AMA – Architectural Materials Amsterdam
Cruquiusweg 94L
1019 AJ Amsterdam

M : +31 6 46 17 60 04
E  : info@amamsterdam.nl
W : www.amamsterdam.nl

BY ROBA METALS & DE NIS

STAND 
NR. A10
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Mail voor meer informatie naar Sander van Hout: s.vanhout@louwersuitgevers.nl

WWW.BINNENWERK-ONLINE.NL

HET MEEST COMPLETE 
OVERZICHT VOOR DE 

INTERIEURBOUWBRANCHE

advertentie binnenwerk.indd   1 06-02-18   14:06

www.interieurbouwonline.nl

Projecten
Laatste nieuws • Bedrijvenindex

Advertentie_3x_190x135.indd   1 30-01-18   13:33

www.interieurbouwonline.nl

Projecten
Laatste nieuws • Bedrijvenindex

Advertentie_3x_190x135.indd   1 30-01-18   13:33

www.interieurbouwonline.nl

Projecten
Laatste nieuws • Bedrijvenindex

Advertentie_3x_190x135.indd   1 30-01-18   13:33
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Every day online
topical design news
from the Netherlands
With lots of new materials

• Bilingual Dutch/English 
• Daily growing database (1200 + items) 
• Co-operation with more than 35 partners 
• 5 x per year Dutch Design Daily LIVE in Pakhuis de Zwijger
• ONE WEEK ABOUT theme specials

dutchdesigndaily.com
AnoukxVera during Dutch Design Daily LIVE
photo Michiel Landeweerd
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ALPHENBERG advert. INTERIOR MX 01 druk.indd   2 01-11-17   16:34

Verwersstraat 59  |  5211 HV  |  ‘s-Hertogenbosch | NL
+31 (0)73 747 00 85 

info@alphenberg.com  |  www.alphenberg.com

MEESTERSCHAP
CREATIVITEIT &
DUURZAAMHEID

#wijzijnakoestiek

Onderzoeken
Adviseren
Ontwerpen

Leveren
Monteren

wwwww.easy-noisecontrol.nl

INNOVATION
Biodegradable glass fiber 

as reinforcement.

BREAKING 
BOUNDARIES FOR PLA

HDT 160C (1,8MPa) 
with good mechanical 

properties.

WORLD CLASS 
BIOPLASTIC 
KNOWLEDGE

20 handpicked experts 
from bioplastic industry.

WORLD CLASS 
TECHNOLOGY 

LFRT production and 
analytical devices.

Find out more about ABM Composite.
E-mail: tomi.kangas@abmcomposite.com 

Telephone: +358 46 922 9900 
Website: www.abmcomposite.com 

COMPOSITES INSPIRED BY NATURE

WE
KNOW
HOW TO 
COLOUR
YOUR
PROJECT

Hodij Coatings, Industrieweg 51
7903 AJ Hoogeveen, Nederland

www.hodijcoatings.nl
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Awards entries
now open

28-30 NOVEMBER 2018 
RAI AMSTERDAM

ENTER NOW
worldarchitecturefestival.com

The only global awards 
programme where projects 
are presented live at the 
event by the architects in 
front of an audience of their 
peers and internationally 
renowned judges.

FOUNDER PARTNER HEADLINE PARTNERS 

World Building of the Year Winner 2017: 
Post-earthquake reconstruction and demonstration project of 
Guangming Village by The Chinese University of Hong Kong

SUBMIT YOUR PROJECTS 
BY 20 APRIL TO SAVE 10%



DYNAMOBEL BENELUX
Pedro de Medinalaan 1a

1086 XK Amsterdam
Tel. +31 20 337 32 70

info.benelux@dynamobel.com
www.dynamobel.com

be wood
design Francesc Rifé
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