Rust-Oleum Europe: een verzameling
van de meest gekende en
gespecialiseerde verfmerken ter wereld.
®

Bij Rust-Oleum® Europe wordt het breedste gamma prestatiecoatings

Professionals

geproduceerd in Europa en stellen we deze ter beschikking vanuit

Onze merken bieden een oplossing voor bijna elk coatingprobleem,

één bron. Wij verkopen onze producten enkel via ons netwerk van

of het nu gaat om onderhoudsprofessionals die metaalwerk willen

meer dan 10.000 distributie-, groothandel- en retailpartners.

beschermen, of om schilders die rookschade willen verbergen. Ons
netwerk van commerciële en technische adviseurs werkt samen met

Duurzaamheid is voor onze sector van levensbelang. We proberen

onze distributiepartners om ervoor te zorgen dat zelfs in de moeilijkste

voortdurend onze ecologische voetafdruk te verkleinen door

omstandigheden, het juiste product wordt gebruikt.

kwalitatief hoogstaande producten af te leveren met een positieve
impact op onze klanten en op de planeet. We hebben vele

Huiseigenaren

toonaangevende innovaties op de markt gebracht die het gebruik van

Onze missie bestaat erin te inspireren en te versterken. Met onze

natuurlijke bronnen inperken.

producten willen we de decoratieve creativiteit van onze gebruikers
aanwakkeren en dagelijkse voorwerpen omtoveren tot kunstwerken!

Onze activiteiten zijn gericht op twee belangrijke eindge
bruiker

Meubelverf tovert ‘oud’ om in ‘vintage’, verfspuitbussen geven kleur

segmenten: professionals en huiseigenaren.

aan zowat alles en honderden andere producten bieden een waaier
aan mogelijkheden.

Beschermende coatings en
onderhoudsproducten van wereldklasse
voor veeleisende toepassingen

Industriële verven & coatings
Rust-Oleum® Industrial is al sinds 1959 actief in Europa en is vooral ge

Typische eindgebruikers zijn industriële schilders, metaalbewerkers,

richt op bescherming en probleemoplossing. Dankzij onze producten

aannemers en professionals op het gebied van MRO- en facilitair on

werken professionele eindgebruikers snel, efficiënt en doeltreffend: ze

derhoud. Wij bieden een breed pallet ondersteunende materialen en

sparen tijd uit bij het voorbereiden en het aanbrengen, maar behouden

diensten aan zoals uitgebreide technische documentatie, gratis tech

toch een uitzonderlijk duurzaam resultaat. Onze oplossingen variëren

nische ondersteuning ter plaatse, technisch advies op maat, garanties,

van beschermende coatings voor metaal, vloeren, muren en daken tot

lokale kleurenmengservice en praktische productopleiding. Dankzij

gebruiksvriendelijke producten voor dagelijks onderhoud en reparaties.

ons pan-Europese netwerk van verfdistributeurs en groothandels in

Ons assortiment omvat professionele en kwalitatief hoogstaande spuit

industriële producten en bouwproducten, krijgen onze klanten steevast

bussen voor kleine renovaties, maar ook robuuste coatingsystemen

de gewenste service ter plaatse.

voor grootschalige renovatieprojecten; we doen het allemaal!

Kwaliteitsverven voor het beschermen
en verfraaien van binnenruimtes
en gevels sinds 1845

Decoratieve verven & coatings
Mathys® is een van de belangrijkste professionele verfmerken in

productgamma bieden we een ‘one-stop shop’ aan met alle soorten

Europa. Wij bieden een uitgebreide waaier aan hoogwaardige verf

producten, van waterdichtingssystemen tot decoratieve afwerkingen

en coatings voor de bescherming, renovatie en decoratie van muren,

in elke gewenste kleur en ook oplossingen voor zowel binnen- als

plafonds, daken en vloeren.

buitenshuis. Onze adviseurs geven advies over alles, van de primer

Wij zijn de nummer één in verftechnologie en bieden het allerbeste

tot de afwerking; professionele schilders kunnen dus zeker zijn dat

op het vlak van productkwaliteit en -prestaties. We werken in heel

Mathys® hen van begin tot eind bijstaat.

Europa met onze klanten en R&D-teams samen om ervoor te zorgen

Wij trachten duurzame producten te maken en ervoor te zorgen dat

dat al onze producten aan de vereisten van professionele schilders

het milieu van begin tot eind, van bij de productie tot het eindgebruik,

en voorschrijvers voldoen. Dankzij ons uitgebreid en gevarieerd

vooropstaat.

Innovatie, kwaliteit en
probleemoplossing sinds 1849

Gespecialiseerde primers & coatings
Het merk Zinsser® werd in 1849 opgericht en staat vandaag syno

Zinsser® heeft in de sector tal van primeurs op zijn naam staan:

niem voor hoogwaardige kwaliteit, probleemoplossende primers en

B-I-N®, de eerste op shellac gebaseerde primer-sealer; Bulls Eye®

gespecialiseerde verfproducten. Het wordt door professionele schilders

1-2-3, de eerste watergebaseerde universele primer; DIF®, de eerste

en decorateurs wereldwijd gerespecteerd doordat deze producten erin

commerciële oplossing voor het verwijderen van behangpapier; Perma-

slagen om zelfs de lastigste verfproblemen op te lossen.

White®, de eerste verf die bestand is tegen schimmel en meeldauw
en AllCoat Exterior®, een watergebaseerde primer en afwerking voor

Zinsser blijft trouw aan de innovatieve en kwalitatieve traditie van de

alle ondergronden. Hieruit blijkt duidelijk de constante zoektocht naar

stichter van het merk, William Zinsser. Zo worden probleemoplossende

kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.

®

producten ontwikkeld waarop mensen kunnen bouwen.

De mooiste natuurlijke
houtbescherming sinds 1927

Premium houtbescherming
Timberex® biedt een volledig assortiment aan innovatieve, hoog

Wat maakt deze producten zo uniek op de markt? Het zijn high-solids,

waardige oliën voor de bescherming en decoratie van houten vloeren,

van zeer goede kwaliteit, sneldrogend, goed dekkend en hebben

trappen, terrasplanken en meubels. Het merk geniet het grootste

een EN71-3 voedsel/speelgoed-veiligheidscertificaat. Bovendien zijn

marktaandeel in Scandinavië en kent een snelle groei in Europa,

ze veilig in gebruik, laag in VOS en gemaakt met hernieuwbare en

Azië en de VS. Typische klanten zijn parketfabrikanten, professionele

milieuvriendelijke bestanddelen. Dat maakt van Timberex® voor vele

parketteurs, verdelers van houtolie, gespecialiseerde verkooppunten

klanten sinds 1927 het beste product. En het houdt hierbij niet op - we

en doe-het-zelfzaken. Dankzij onze producten bespaart de gebruiker

vernieuwen ons productgamma voortdurend, volgens markttrends.

tijd en geld en krijgt de eindgebruiker zijn gewenste bescherming
aan een minimale kostprijs. De be
langrijkste referentieprojecten
zijn luchthavens (Londen Heathrow), hotels, banken, ambassades,
restaurants enzovoort.

De beste professionele schoonmaak& beschermingsproducten

The best products for Professional
Cleaning & Protection

Professionele schoonmaak & bescherming
Sinds 1985 biedt ons merk Prochemko® een compleet gamma aan

van te behandelen oppervlakken en schoonmaaktechnieken even

producten en diensten voor professionele schoonmaak, onderhoud

belangrijk. Daarom ondersteunen onze technische adviseurs onze

en bescherming (hydrofobe gevelbescherming, graffitibescherming,

distributeurs, voorschrijvers, vastgoedbeheerders en aannemers.

etc.), zowel voor gebouwen als voor infrastructuur. We bieden

Zo voeren ze inspecties en evaluaties uit, plaatsen ze proefvlakken,

gebruiksklare producten en oplossingen op maat voor tal van sectoren

maken ze garantieafspraken, schrijven ze bestekken en voeren ze

zoals de private woonmarkt, commerciële gebouwen, industrie, weg-

tijdelijke controles uit op aanvraag; alles om onze klanten gerust

en waterinfrastructuur en zwaar transport. Kwalitatief hoogstaande

te stellen. Verdelers van schoonmaakproducten, verf, bouw- en

producten zijn essentieel om duurzame resultaten te boeken. Toch

industriële producten zijn onze partners op de markt en verzekeren

is expertise op het vlak van de verschillende soorten vervuiling

de beschikbaarheid van onze producten voor lokale eindgebruikers.

Decoratief verfmerk met als missie
de consument te inspireren:
MAKE IT YOURS
TM

Verven & spuitbussen voor thuisgebruik
Het Rust-Oleum® verf- en spuitbussengamma stelt de gebruiker in

Painter’s® Touch is ons paradepaardje: een verf die voor vele doel

staat om alledaagse voorwerpen in huis en in de tuin een make-over

einden en oppervlakken kan worden gebruikt, beschikbaar in een

te geven en te personaliseren. Voor elk project is er wel een Rust-

hele reeks kleuren en afwerkingen. Universal® is de eerste en enige

Oleum® product met een mooie en inspirerende verpakking.

verf en primer in één voor alle oppervlakken en is beschikbaar in

Rust-Oleum® verf biedt eindeloos veel creatieve mogelijkheden

blik en spuitbus. Ook in ons gamma, onze populaire Chalky Finish

en gebruiksgemak voor prachtige, duurzame resultaten. De brede

meubelverf en een breed assortiment aan knutselverf, speelgoed

waaier aan kleuren en speciale effecten kan op alles worden

veilige en functionele verf.

toegepast: van een knutselproject tot een volledige renovatie van

Kortom: Rust-Oleum® heeft het grootste aanbod aan verf voor de

een keuken.

doe-het-zelver in Europa.

SPS staat altijd naast je

Verven & sierpleisters
SPS is al sinds 1975 actief op de professionele markt voor

Het bedrijf voldoet aan de wensen en voorkeuren van de

de schilder en stukadoor. Een betrouwbaar merk voor o.a.

professionele verwerkers door middel van o.a. de nieuwste

decoratieve pleisters, voorbehandelingsproducten, primers,

producttechnologieën en diverse kwaliteitscontroles.

lakken en muurverven.

Zo garandeert SPS een constante productkwaliteit voor de

Bij SPS staan gebruiksvriendelijkheid en een uitstekende

schilders en stukadoor.

prijs-kwa
liteitsverhouding hoog in het vaandel. Zo heeft
SPS inmiddels een breed en trouw klantenbestand aan zich
gebonden.

Superieure decoratieve wandafwerking
voor een luxueuze levensstijl

Superieure wandafwerking
PRINSSEN biedt een volledig assortiment hoogdecoratieve verven

PRINSSEN volgt de nieuwste markttrends op de voet en ontwikkelt op

en pleisters voor een luxueuze wandafwerking. Het gamma omvat

die manier continu innovatieve verven, pleisters en kleurenpaletten.

supermatte muurverven, decoratieve pleisters met verschillende

In 2018 lanceerde PRINSSEN het nieuwe, kleurrijke assortiment

structuureffecten, speciale effecten zoals metallic muurverf en

Stucco d’Or. Alles aan Stucco d’Or ademt premium: van de look en

verschillende decoratieve vernis- en wasproducten.

feel van de verpakking over de communicatie tot en met de ervaring
op de winkelvloer. In het gamma vindt u decoratieve pleisters en

Al meer dan 35 jaar staat het merk PRINSSEN voor kleur, trends,

muurverven met speciale effecten zoals Concreto (betoneffect),

design, inspiratie, emotie en een luxueuze levensstijl. Met onze

Velluto (fluweeleffect), Metallico (metallic effect) en Calco (krijteffect).

producten, verkrijgbaar via selecte gespecialiseerde professionele

Stucco Originale staat dan weer voor prachtige pleisters met een

groothandels in verf en pleister, brengen Nederlandse architecten de

authentiek Italiaans stuccotintje.

decoratieve wandafwerking van hun projecten naar een nog hoger
niveau.

Efficiënte, slijtvaste en eenvoudig
aan te brengen decoratieve verven
en pleisters

Professionele muurverven & spuitpleisters
Voor de professionele stukadoor en spackspuiter staan de decora

HOEKA-producten zijn verkrijgbaar bij handelaren in stukadoors- en

tieve producten van HOEKA synoniem voor eenvoudig en snel aan

bouwmaterialen. HOEKA Spack, een van onze klassiekers, wordt veel

brengen, de juiste prijs-kwaliteitverhouding en geweldige resul
ta

gebruikt bij bouw- en renovatieprojecten en garandeert een snelle,

ten bij elk project. HOEKA biedt al meer dan 45 jaar een compleet

efficiënte en decoratieve afwerking voor binnenmuren en plafonds.

productassortiment aan. Dit gamma omvat functionele en isolerende

HOEKA Spuitpleister TP biedt dan weer een keiharde, uiterst

primers, fillers en afwerkingspleisters; decoratieve verven en pleisters;

duurzame, slagvaste en decoratieve wandafwerking in vrijwel elke

en een breed aanbod aan spuitpleisters voor binnenmuren en

kleur.

plafonds. HOEKA THERM is een speciaal assortiment gesiliconiseerde
verven en pleisters voor een duurzame afwerking van buitengevels en
thermische isolatiesystemen.

Een wereld van kleur,
voor de beste prijs

Verven met de beste prijs-kwaliteitverhouding
Finess staat voor een uitgebreid assortiment primers, verven

Naast een optimale prijs-kwaliteitverhouding biedt de verfcollectie van

en beitsen voor binnen- en buitengebruik met uitstekende

Finess hulp en inspiratie aan wie zijn huis in een leuk nieuw jasje wil

gebruikseigenschappen. En ook de prijs is zeer aantrekkelijk. Kies uit

steken. Onze producten worden exclusief verkocht via onafhankelijke

een breed scala aan kant-en-klare kleuren en afwerkingen, of uit meer

retailers in Nederland en België. Voor lokale bouwmarkten, doe-het-

dan 30.000 op maat gemaakte kleuren uit de verfmengmachine.

zelfzaken en verfwinkels is Finess het ideale product om als hun eigen
vertrouwde huismerk op de regionale markt in de schijnwerpers te
plaatsen.

Wandafwerkingsystemen
voor de projectenmarkt

Hoogwaardige, duurzame wandafwerkingsystemen
Wandflex specialiseert zich in hoogwaardige, duurzame wand
af

Wandflex wordt via geselecteerde professionele verfhandels ver

werkingsystemen die de esthetische of functionele meerwaarde van

kocht aan de ervaren schilder die op zoek is naar gebruiksgemak,

een gebouw extra benadrukken. Wandflex-systemen zijn geschikt

kostenefficiënte oplossingen en betrouwbare producten die aan spe

voor renovatie-en nieuwbouwprojecten.

cifieke eisen voldoen.

De doelgroep bestaat uit projectontwikkelaars en architecten die op
zoek zijn naar hoogwaardige systemen die voldoen aan specifieke
toepassings- en onderhoudscriteria. De systemen worden met name
toegepast binnen o.a. de gezondheidszorg, het onderwijs en over
heidseigendommen.

Van industrieel tot alledaags:
kleuren voor elke toepassing

Verfspuitbussen voor alle markten
In ons assortiment verfspuitbussen vinden professionals en parti

Metaal, hout, plastic, beton ... op zowat elk oppervlak schitteren

culieren een oplossing voor elke markt, toepassing en prijs. Onze

deze verven. Een greep uit de vele toepassingen: roest voorkomen,

producten zijn verkrijgbaar in een brede waaier op maat gemaakte en

retouches uitvoeren en oppervlakken voortreffelijk beschermen

industriële RAL-kleuren.

dankzij de hoogstaande formulering met zink.

®

Rust-Oleum Netherlands B.V.
+31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd.
+44 (0) 191 410 6611
enquiries@tor-coatings.com

N.V. Martin Mathys S.A.
+32 (0) 13 460 200
info@mathyspaints.eu

Tor Coatings Ltd. (Rust-Oleum Industrial)
+44 (0) 191 411 3146
info.uk@ro-m.com

Chemtec Chemicals B.V.
+31 (0) 10 412 0974
info@prochemko.nl

www.rustoleumeurope.com

SPS B.V.
+31 (0) 73 64 22 710
info@spsbv.com
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Rust-Oleum France S.A.S.
+33 (0) 1 30 40 00 44
info@rust-oleum.eu

