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Anno 2020 is de broodnodige
transitie inmiddels behoorlijk
ingezet en kijken we dan ook niet
ontevreden terug op 2019 waarbij
we ook weten dat we er nog niet
zijn. Onze doelstelling is nu verder specialiseren. Met onze Lijmfabriek en in onze Agenturenrol,
focussend op onze belangrijkste
fabrieken waarbij de distributie ondersteunend zal zijn. Dat
betekent ook dat we ‘leaner en
meaner’ moeten opereren, zeg
maar kleiner worden, en concreter en directer met onze afnemers
moeten kunnen communiceren
en samenwerken. De gunfactor
hoort daar ook beslist nog bij.
Onze klanten verwachten daarin
van ons kennis èn verbinding;
verbinding met hen, verbinding
met onze gezamenlijke historie
en verbinding met de producten.
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Het ging ons het afgelopen jaar
wel aan ons hart maar vervoer is
anno 2020 bepaald geen ‘Commodity’ meer. Afnemers willen
exact weten waar ook onze
vrachtwagens zich bevinden, hoe
laat ze vertrekken, hoe laat ze
aankomen waarbij ook retourvraagstukken of het lossen op de
bouw om specialistische kennis
vraagt. Ondertussen bedachten
wij ons dat we niet alle activiteiten
in eigen hand evengoed kunnen
blijven verzorgen zoals externe
specialisten dat vandaag de dag

Dit jaar ben ik 30 jaar in dienst bij
de Eurovitegroup. Begonnen om
slechts een half jaartje te blijven
op 1 oktober 1989 als Directieassistent, kijk ik nu terug als Algemeen Directeur op 30 woelige
jaren. Jaren van groei, jaren van
acquisitie, jaren van wilde plannen maar ook jaren van een nooit
vertoonde crisis en opvolgingsproblematiek van ervaren krachten
die uiteindelijk toch onveranderd
tè lang op hun gewaardeerde stoel
zaten.

juist wel kunnen. Dat betekende
dat, voor het eerst sinds de jaren
’60, het vervoer van onze producten door een externe partij
verzorgd ging worden. Sinds
maart werken we daarin samen
met Bouw Logistics die toevalligerwijs in de branche waarin wij
actief zijn ook voor enkele andere
mededingers bleek op te treden.
De samenwerking met Bouw
verloopt inmiddels meer dan
voorspoedig en dat hopen wij
samen met hen nog lang voort te
kunnen zetten.

Saint Malo

mix tussen authentiek en modern

Mooi doel voor 2020; onze
transitie is nog niet voltooid maar
de perspectieven aan de horizon
lonken.
Hendrik van de Beek
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+31 (0)318 664 555 |
INFO@EUROVITEGROUP.NL |
WWW.EUROVITEGROUP.NL |

Dit is Saint Malo, een prachtige
Franse stad aan de Bretonse
kust die al in de 6e eeuw gesticht werd. In WO2 werd Saint
Malo volledig plat gebombardeerd, maar daarna authentiek
opgebouwd en gerestaureerd.

Onze formule Saint Malo is ook
een mix tussen authentiek met
orginele Zelliges en traditionele
handvorm in 7,5x15cm en 13x13cm
maar ook moderne Zelliges,
glasmozaieken en speciaal voor
ons ontwikkelde handvormwand-

tegels. In mat en glanzend. In
15x30cm, 20x20cm en in hexagone. Saint Malo wordt aangeboden
in verschillende presentatievormen waardoor het voor welhaast
ieder type zaak geschikt is.

Yukon-Dawson City, mei 2019.
Om niet te vergeten; “Verbinding”.
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Focus op agenturen
en onze shop-in-shops
Anno 2020 zijn onze afnemers
steeds meer gewend om ‘af
fabriek’ te kunnen kopen en hun
showroom om te katten van veelheid van panelen en kasten naar
een intieme inspiratieruimte waar
afnemers met plezier hun nieuwe
inrichting kiezen en zich uitgebreid kunnen laten adviseren.
Op dat pad gaan ook wij verder.
We zullen ons daarbij concentreren op onze hoofdfabrieken zoals
we die langjarig vertegenwoordi-

gen, waarbij we in staat zijn om
onze klanten niet alleen via de
distributie maar vooral ook via
‘af fabriek’ verder te stimuleren
en te ondersteunen. Vanuit Italië
zijn dat: Casalgrande Padana,
Coöperativa Ceramica, d’Imola,
Leonardo, Kronos en Cercom.
Vanuit Spanje zijn dat: Saloni,Tau
Ceramica, Myr en Nanda Tiles.
Waarbij ons eigen paraplumerk
Saint Malo juist en met name
vanuit de distributie vanuit
kleinschaligheid, handvormte-

gels, hexagons, handgeschilderde
20x20 tegels en glasmozaïeken
van toegevoegde waarde moet
zijn.
Shop-in-shops
Shop-in-Shop presentaties bieden
we nu al aan van 5 fabrikanten
waarbij onze Showroomservice
èn onze eigen inmiddels zéér
gewaardeerde tegelzetters in samenwerking met ons accountmanagement maatwerk leveren. En
waarbij de fabrikant met plezier

bijdraagt in de kosten bij de klant.
Samen maken we per afnemer
een hecht verbouwplan en sluiten
daarbij een gelijkwaardig huwelijk. De 5 shop-in-shops zijn in Ede
opgebouwd en te bekijken.
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Tegelzet-team

Saloni
Saloni werd in augustus 2018 overgenomen door de Engelse Victoria
PLC Group. Inmiddels zit iedereen bij Saloni (na een jaar reorganisatie)
weer op de juiste plaats en is er een compleet nieuwe fraaie fabrieksshowroom annex Inspiratie center gebouwd in Alcora (Spanje) direct
naast de fabriek. Ondertussen zetten wij als Eurovitegroup fors in op de
nieuwe Saloni series B-stone, Candle en Byblos.

Ons tegelzet-team staat klaar
voor het adequaat inbouwen van
shop-in-shop presentaties. Met
(vlnr) Frans van den Borden, Jan

Kouwenhoven, Barry Hendriksen
en Emile de Haas. Allemaal met
een flinke dosis ervaring en een
paar rechterhanden, waarmee ze

elke showroom naar het volgende
level kunnen helpen. En het zijn
stuk voor stuk nog aardige
kerels ook.

Zellige
Terug van weggeweest; veel kleurige, handgemaakte Marokkaanse,
geglazuurde terracotta wand-tegels met ook de zeer bijzondere Bejmat,
juist in combinatie met de Zelliges 2.0 van Velsa uit de Saint Malo collectie een “Must Have”.
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Geheel vernieuwd merk
met prachtige producten

Designsheet FobyPlus

V180926 - © www.robbertkamphuis.nl

Logo’s and productgroups on different backgrounds

Voorbereiden

Misschien heb je ze al rond zien
rijden, de Fiat Ducato busjes in de
nieuwe huisstijl van Foby+. Daar
is dan ook een heel traject aan
voorafgegaan.

Lijmen

Afwerken

Behangen

de trend naar duurzaamheid, Lijmen
ook met het stevige grijs en Afwerken
de duideFoby+ Levelling Behangen
Voorbereiden
in tegelland. Ontwerper Robbert
Kamphuis kreeg, samen met Creatief Directeur Jeroen van Zwam,
de mooie taak er wat van te maken en dat is meer dan gelukt!

Voorbereiden

lijke signaalkleuren in de schuine
arcering zorgen er voor dat er een
eigenwijze, zeer stevige verpakkingslijn is ontstaan, waarin het
nieuwe Foby+ Dynalight Pro
(lichtgewicht, flexibel, smeuïg
en toch ook nog standvermogen)
Shading lines
zonder moeite vaandeldrager is.
BEST
Ook deCHOICE!
Foby+ levelling clips en de
Sillicone No Tubes gaan naadloos
mee in de Foby+ range.

Lijmen

Meer dan twee jaar geleden zijn
we begonnen met nadenken hoe Typographic
Op het refrein van; “VoorbereiAdditions
wij verder moesten gaan met onsARVOden”,
“Lijmen”,
“Afwerken”
is
BOLD CAPITALS
BESTE
logotype
eigen merk Foby. Op de kwaliteitonly foreen
kleurpalet gemaakt dat deze
KEUS!
For all other
purposes
was niet veel aan te merken,
3 categorieën
nu extra makkelijk
Light
hooguit dat er misschien ruimte Klavika
onderscheidt.
Daardoor wordt alKlavika
was voor nieuwe produkten in de
lesLight
wat Italic
nodig is direct in één oogRegular
range. Het uiterlijk was daarente-Klavika
opslag
helder gemaakt. Je werkt
Klavika Medium
gen wel aan verandering toe. Los
van kleur naar kleur. Alles wat
Klavika Bold
van nostalgische gevoelens bij de
met voorbereiden te maken heeft
oude verpakkingen droeg de oude is magenta, lijmen als hoofdcastijl niet meer bij aan de verandetegorie is groen en de categorie
rende tijd. Naast receptuur, prijs
afwerken wordt door blauw verteen kwaliteit is verpakking immers genwoordigd. Als extra onderdeel
de meest onderscheidende factor
heeft de toekomstige invulling bevoor een product. Val je op in het
hangen ook al een plek gekregen
schap, dan vertelt direct ook het
in het geel.
design het merkverhaal waardoor
het voor de consument meteen
Van Foby is aansluitend heel
makkelijk te begrijpen is.
simpel Foby+ gemaakt. De ‘+’ in
het ontwerp heeft in deze nieuwe
huisstijl een eigen vorm gekregen
Naast design is het nieuwe verpakkingsmateriaal nu ook nog
waardoor het bijna een op zichzelf
recyclebaar hetgeen weer past in
staand logo wordt. De combinatie

Een jaar of drie geleden keek de
vakman nog gek op als je aankwam met “Levelling”. Hij werkte
immers als echte vakman niet
met voegkruisjes dus waarom zou
hij Levelling
dan nu wel nodig
Colorshebben? Een
0/0/0/80
drietal jaar later werktCMYK
eigenlijk
de
RGB
x
WEB
x
volledige markt en ookCMYK
de meest
0/85/0/0

Afwerken

Gedurende het eerste kwartaal
van 2020 zijn er tenslotte mooie
introductie-acties van de compleet
vernieuwde Foby+ lijn. Doe daar
uw voordeel mee!

Behangen

RGB
WEB

x
x

CMYK
RGB
WEB

50/0/100/0
x
x

CMYK
RGB
WEB

100/0/0/0
x
x

CMYK
RGB
WEB

0/0/100/15
x
x

ervaren tegelzetter met Levelling
Systemen. Dankzij deze systematiek ben je immers gegarandeerd
van kwalitatief hoogwaardig werk.
Geen gedoe meer met scheef liggende plavuizen of ongelijk aan
de wand geplakte gerectificeerde
of ongerectificeerde tegels. Levelling kost een klein beetje, leidt
soms tot licht tempoverlies

De Foby+ servicebussen in de nieuwe huisstijl.
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Behangen

Afwerken

Lijmen

De geslaagde upgrade
van Foby naar Foby+

Voorbereiden
maar per saldo hoeft er geen werk
meer opnieuw te worden gedaan
en ben je in 1 keer klaar met een
gegarandeerd tevreden klant!
Foby+ Levelling is verkrijgbaar
in verpakkingen van 100, 250 en
500 stuks in combinatie met een
Starterskit. Ook zijn er verpakkingen beschikbaar waarbij de
groene clips in 1, 2 en 3 mm verkrijgbaar zijn in combinatie met
de grijze spieën.
Foby+ multiplaat toiletombouw.

Foby+ levelling systeem.

Foby+ Multiplaat
Foby+ Multiplaat is een constructieplaat die als uitstekend
alternatief kan functioneren
voor gasbeton bij bijvoorbeeld
badombouwen maar ook watervast hechthout kan vervangen,
bijvoorbeeld bij toiletombouwen.
Met name de Foby+ Multiplaat
Toiletombouw is enorm handzaam. Dit is een ‘onesize fit’s all
formaat (150x120)’ waarbij met
een eenvoudig zaagje de zijkant
er af gehaald kan worden indien
de toiletruimte iets smaller is dan
de plaat. Foby+ Multiplaat is er

Bij de ontwikkeling van de nieuwe
Foby+ producten hadden we
natuurlijk de sterke basis van de
jarenlang geteste Foby-producten.
Toch hebben we in ons eigen R&D

laboratorium nog ons uiterste best
gedaan om de producten waar
het kon op punten te verbeteren.
Martijn Kramp, laborant en Hans
Frederiks, R&D Manager van het

ook in hoeken en is leverbaar in
standaard diktes van 10, 20 en
30mm. Foby+ Multiplaat kan óók
gebruikt worden om bijvoorbeeld
vloerverwarming in te frezen bij
het tegelen op houten vloeren. De
mogelijkheden zijn werkelijk talrijk en uitermate gebruiksvriendelijk door de makkelijke verwerkbaarheid en het lichte gewicht.
De platen zijn waterbestendig en
vuurvertragend. Bij de Eurovitegroup bouwen we er ook nog al
onze showroomopstellingen of
die van onze klanten van!

Foby+ Lijmwijzer
Ook deze is vernieuwd. Een handzame map met de diverse Foby+
Voegkleuren, te weten: Wit,
Zilvergrijs, Cementgrijs,
Donkergrijs, Antraciet, Bruin en
Zandbruin in combinatie met een
handig overzicht waarin je in één
oogopslag ziet welke lijm waarvoor het meest geschikt is en wat
het verbruik daarbij is. Je vindt alles ook op de compleet vernieuwde website www.fobyplus.nl.

Foby+ lijmwijzer.

Dural
Dural hoekafwerking is bezig aan
een heuse comeback. De Duitse
fabrikant met materiaal van
Duitse Gründlichkeit heeft een
uitgebreide shop-in-shop presentatie met profielen in allerhande
uitvoeringen en oplossingen. Zo
zijn er drainagematten, afdichtingsmaterialen, gootoplossingen
en zelfs LED-verlichting verwerkt
in de diverse strips; ook voor outdooroplossingen.

lab zijn dan ook blij en tevreden
met de hoge kwaliteit van de
Foby+ lijn.

Dural.
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Mensenwerk!

Het is de persoonlijke aandacht die het verschil maakt
Na 3 maanden ontwerpen, slopen,
leegruimen, weer opbouwen,
opnieuw tegelen, afwerken én installeren was eind november dan
eindelijk ons totaal vernieuwde
Eurovitegroup Inspiratiecenter
gereed. Een plek anders dan voorheen met nauwelijks nog kasten
en een veelheid aan opstellingen,
nisjes en snuisterijplekjes waarbij
onze 5 grote merken hun eigen
shop-in-shop kregen.
We openden het geheel tijdens
onze huisshow op 18 november

2019. Daarnaast organiseerden
we in december en januari een
gecoördineerde klantendag, om
klanten die aanvankelijk niet konden of die nog niet uitgenodigd
waren alsnog naar Ede te vragen.
Eén op één
Dat laatste zullen we blijven doen,
ook het komende voorjaar. Juist
bij ons in Ede kunnen we met
onze klanten een nieuwe stip
aan de horizon zetten en samen
de tocht daar naartoe plannen.
Daarbij vinden we het belangrijk

om één op één onze klanten alle
nodige aandacht én informatie
te geven en kiezen daarom voor
deze stapsgewijze en doorlopende
huisshow; ook in het voorjaar.
Daar kunt u zomaar één van de
mensen uit deze teams tegenkomen die verantwoordelijk zijn
voor het reilen en zeilen.

Liliana Lino, productmanager en
Marcel Molenaar, salesmanager.

Liliana Lino, Rob van Zuuk, Joost kemperink, Michael Burkel, Mark Schoon en Marcel Molenaar
verantwoordelijk voor sales en produktmanagement.

OU
Ons Customer Care team: Rowin Verhoog, Eva van Ingen, Indrawati Blackman, Agnieszka van
Ooijik, Kim de Kraker, Rob Fransen en Diana Lino.

We zijn met een comlete
kranen, doucheschermen
gels, radiatoren enz. Mee
uit-verkoop. Partijen van
aan mooie grote partijen
getrommeld marmer, ter
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Jubilarissen
Het werk bij de Eurovitegroup
wordt door veel mensen verzet.
En een groot aantal van hen doet
dat trouw, met inzet en jarenlang.
Daar zijn we ongelooflijk blij mee
en dat willen we graag laten zien.
De afgelopen maanden waren er
maar liefst 4 jubilarissen. Dit keer
waren het Tran Chiem (magazijn), Yahya Topal (productie),
Canpolat Temel (productie) en
Agnieszka van Ooijik (inkoop/af
fabriek) die hun eerste jubileum
vierden. Allemaal werken ze nu
12,5 jaar bij de Eurovitegroup.
Voor ieder van hen werd er een
compleet dagprogramma georganiseerd.

Te verwachten jubilea in 2020
12,5 jaar
Christa van Haeringen
(08-10-2007 / 07-04-2020)
Musa Kandemir
(15-10-2007 / 14-04-2020)
Liliana Lino
(01-05-2008 / 30-10-2020)
Frans van den Borden
(09-06-2007 / 07-12-2020)
25 jaar
Nolda Borst
(01-03-1995 / 29-02-2020)
Willem Zondag
(17-10-1995 / 16-10-2020)

(geldig t/m 15 april)

Alle primers

10 emmers gratis
bij 1 pallet

Alle Foby+
poederlijmen
bij 10 pallets
1 extra pallet
gratis

Alle Foby+
pastalijmen
bij 10 pallets
1 extra pallet
gratis

UTLET!

e cleansweep bezig: meubels,
n, tegelstrips, gootjes, spieer dan 100 vrachtwagens
naf € 2,- (Aleppo-achtig) tot
n maar ook snuisterijen met bv
rracotta en handgeschilderd.

introductievoordeel

Neem voor de beste aanbiedingen contact op met:
Mark Schoon@eurovitegroup.nl (06-53 257 409)
Michael Burkel@eurovitegroup.nl (06-41 623 865)
JoostKemperink@eurovitegroup.nl (06-10 315 921)
Marcel Molenaar@eurovitegroup.nl (06-18 498 253)
LilianaLino@eurovitegroup.nl (06-54 981 136)

Foby+
Levelling
alle diktes

bij 50 emmers
10 gratis

Foby+
Multiplaat
toiletombouw
bij 50 stuks
10 gratis
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Tip 10 van 2020

Top 10 binnen de Eurovitegroup
opgeleide Salesmensen
1. Ruben Essink,
zelfstandig agent
2. Bert Jacobs, vertegenwoordiger
Teunissen & Becking
3. Marcel Kuiper,
vertegenwoordiger TGN

The Room

Azuma

StonCrete

Candle

Byblos

Corten

Le Reverse

Manhattan

Marmoker

4. Daan van Roekel, vertegenwoordiger
Julius van der Werf
5. Rene van den Wollenberg,
vertegenwoordiger Sopro Nederland
6. Michel op ‘t Hoog, vertegenwoordiger
Giovanni Minozzi
7. Gerrit Jan Scheurs,
zelfstandig agent
8. Michael Foltan,
zelfstandig ondernemer
9. Marcel Roosendaal, vertegenwoordiger
Julius van der Werf
10. Henny Veenendaal, vertegenwoordiger
Julius van der Werf

Ben je gek op voetbal en heb je
ook zin om een keer naar een
wedstrijd van Ajax te gaan?
Laat dat dan weten via
kimdekraker@eurovitegroup.nl.

Pietre di Paragone

Eurovitegroup, Galvanistraat 12, 6716 AE Ede, the Netherlands
+31 (0)318 664 555 info@eurovitegroup.nl www.eurovitegroup.nl

De Eurovitegroup sponsort in de regio projecten met enige
maatschappelijke betekenis maar ook diverse sportclubs.

