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• Spuitlijmen in canisters
• Traditionele contactlijmen
• Oplosvrije contactlijmen
• Hout- en constructielijmen
• Montagelijmen
• Laklijmen
• Houtvulmiddelen
• Handzame verpakkingen, vaten en IBC’s
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Frencken Lijmen 
biedt oplossingen voor 
interieurbouwer en industrie

‘Kiezen voor de juiste lijm is een investering in de toekomst’

Het ontwikkelen en leveren van de juiste lijmsoort is vaak maatwerk. Frencken in Weert is al sinds 1901 specialist op het gebied 
van alles wat met lijm te maken heeft. Sinds het bedrijf in 2009 door Soudal - een wereldspeler in siliconen, lijm, PUR schuim en 
vele andere producten voor bouw, industrie en doe-het-zelf branche – werd overgenomen, is de expertise nog verder toegenomen.

“Wij leren van onze collega’s in bijna vijftig 
andere landen en wij delen onze kennis en 
ervaring met hun,” zo start verkoopdirecteur 
Paul van Mierlo zijn verhaal. “Van die syner-
gie wordt iedereen beter. Op het hoofdkan-
toor in Turnhout werkt een uitgebreid R&D 
team continu aan nieuwe ontwikkelingen, 
maar ook bij Frencken zelf beschikken wij 
over een laboratorium waarin de beste oplos-
singen getest worden.”

De oplossing die Frencken biedt, zorgt dan 
ook telkens weer voor maatwerk. Dat heeft 
er veel mee te maken dat volgens Van Mierlo 
de industrie is veranderd. “In het verleden 
maakte de traditionele interieurbouwer nog 
alles zelf. De vakman van nu moet slim 
zijn; hij assembleert en koopt halffabricaten 
in bij een specialist. In feite heeft er een 
stukje industrialisatie plaatsgevonden. Wij 
zitten zowel bij de interieurbouwer als bij zijn 
leveranciers aan tafel. Zij werken samen aan 
een project en kijken naar de totale kostprijs. 
De juiste lijm is daarvan een onderdeel. 
Weliswaar een essentieel onderdeel, maar zij 

wegen de prijs van ons product af tegen de 
meerwaarde die het op lange termijn heeft. 
Het is onze rol om innovatieve oplossingen 
te bieden.”

Iedereen die zich afvraagt: welke lijm past 
het beste bij deze werkzaamheden en het 
gekozen materiaal is van harte welkom om 
bij Frencken langs te komen. “Leg het maar 
bij onze specialisten neer, neem het materi-
aal mee en wij gaan er mee aan de slag om 
de beste oplossing aan te bieden. Door de 
samenwerking met de andere filialen van 
Soudal zijn onze mogelijkheden fors toegeno-
men. Daarom willen wij alles weten en dus 
meekijken in de werkplaats van de interieur-
bouwer. Het is essentieel om de omstandig-
heden en de materialen te zien. Als Frencken 
zijn wij een partner bij speciale projecten en 
denken met de klant mee. Om het beste 
maatwerk te leveren, moet je alles weten.”

Een van de meest recente noviteiten die 
afkomstig zijn uit de eigen R&D afdeling is 
de contactlijm in drukvaatjes. “Daarvoor is 
drijfgas nodig. Bij veel andere aanbieders kan 
dit een stof bevatten die kankerverwekkend 
is. Wij hebben een oplossing die beter is voor 
de gezondheid.” Daarnaast biedt Frencken 
nog veel meer kwaliteitsoplossingen voor de 
industrie. Van Mierlo roemt ook de nieuw-
ste constructielijm, de ConstrcuCol HV 45. 
“Deze isocyanaatvrije lijm bouwt sterktes op 
van meer dan honderd kilogram per vierkante 
centimeter. Dit was in het verleden alleen 
mogelijk met PUR-lijm of houtlijm. Wij ont-
wikkelen lijmen met een hogere aanvangs-
hechting zonder oplosmiddelen. Het zijn alle-
maal grote, innovatieve stappen in het belang 
van de wereld van de lijmindustrie. Hierdoor 
kan de interieurbouwer nog slimmere keuzes 
maken en maakt deze een investering voor 
de toekomst.”   ❚
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