
  
 

  

  

“GreenDrinks” @ Forbo-Novilon B.V. 
De Holwert 12, 7741 KC Coevorden 

23 februari 2016, 17:00-19:00 uur    

  

 
Maandelijks wordt een "GreenDrinks” georganiseerd bij een bedrijf/organisatie die 
zich op het gebied van duurzaamheid wil presenteren. Het gastbedrijf heeft 
daardoor de mogelijkheid om zich met diens duurzame aanpak of producten te 
profileren en de deelnemers krijgen de gelegenheid om “een kijkje te nemen in de 
keuken van een ander”.  
Tot medio 2015 gebeurde dat voornamelijk in de Gemeente Emmen, op 17 
september werd met de 1e GreenDrinks bij Forbo Novilon echt invulling gegeven 
aan de uitrol naar geheel Zuidoost Drenthe. Omdat de GreenDrinks toen samenviel 
met de 3e-Kamer-Bijeenkomst hebben we met dank aan Forbo meteen een 2e 
kunnen organiseren. 
Namens het gastbedrijf nodig ik u dan ook van harte uit voor de GreenDrinks bij: 
   

  Forbo-Novilon in Coevorden   

  

 
Forbo-Novilon B.V. in Coevorden ontwikkelt en produceert verend en compact vinyl 
vloerbedekking, luxe vinyl tegels en planken en antislip vinyl vloeren voor commer-
cieel en huishoudelijk gebruik. De vinylvloeren worden onder de merknamen 
Novilon, Novilux, Eternal, Step, Allura en Allura Flex wereldwijd verkocht.  
 
Momenteel zijn 300 mensen bij Forbo-Novilon B.V. werkzaam.  
 
Forbo-Novilon B.V. is gecertificeerd voor IiP. Een certificering waar Forbo trots op is 
en die alles zegt over de waarde die men hecht aan goed opgeleide en betrokken 
medewerkers. Productontwikkeling en innovatie zijn door de jaren heen de basis 
geweest voor het eigentijdse en kwalitatief hoogwaardige assortiment. Juist daarom 
kiezen steeds meer architecten en ontwerpers voor vloeren van Forbo Flooring. 
Functionaliteit gaat samen met design en duurzaamheid. Daar staat Forbo voor.  
 
 
Zie vervolg op pagina-2.   



Milieubewust produceren. 
 
Mooie vloeren maken, daar stopt Forbo veel energie in. Maar niet ten koste van het 
milieu.  
Quote: “Een gebrek aan ruimte, schaarste van grondstoffen en de kwetsbaarheid 
van ecosystemen zijn zaken die ons dwingen zuinig met onze planeet om te gaan. 
Als producent van hoogwaardige vloerbedekkingen nemen we daarin het voortouw. 
Zo is ons bedrijf gecertificeerd volgens ISO 9001 (systeem voor kwaliteitsborging) 
en ISO 14001 (systeem voor handhaving en regulering om te kunnen voldoen aan 
de geldende milieueisen). En waar mogelijk hergebruiken we onze reststoffen. 
Maar ook op andere terreinen heeft het milieu onze aandacht.” 
 
U hoort daar meer (alles) over op 23 februari. 
 

  

Programma: 
 
16:45 uur Ontvangst en welkom 
 
17:00 uur Presentatie Forbo-Novilon en bedrijfsfilm 
 
17:30 uur Rondgang door de fabriek 
 
18:15 uur GreenDrinks met hapjes en drankjes om de contacten met uw bestaande 
relaties te verstevigen en nieuwe er aan toe te voegen 
 
19:00 uur Einde 
   

  Hoe aan te melden?   

  

 
Ook zo nieuwsgierig naar de duurzame aspecten van de productie en het gebruik 
van de producten die bij Forbo-Coevorden worden gemaakt? Meld u dan via een 
mail aan bij info@greendrinkszod.nl. 

Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 40, dus wees er snel bij, want 
VOL=VOL. 
 
Wij zien er naar uit u op dinsdag 23 februari 2016 te mogen begroeten bij  
Forbo-Novilon B.V.  
De Holwert 12 
7741 KC  Coevorden 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Geert Huitema   
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