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MMFA verwelkomt Floorify, Kneho-Lacke en Renolit als nieuwe leden 

Brussel, 30 september 2022 – MMFA, de Multilayer Modular Flooring Association, is blij aan te kunnen kondigen 
dat Floorify zich bij de vereniging heeft aangesloten als gewoon lid, terwijl Kneho-Lacke en Renolit zich hebben 
aangesloten als geassocieerde leden. 

De voorzitter van MMFA Jan Dossche (COREtec® Floors) verwelkomde de drie organisaties bij de vereniging: 
"Met de toetreding van Floorify, Kneho-Lacke en Renolit tot ons portfolio breiden we onze collectieve expertise 
uit. Of ze nu al 86, 75 of 6 jaar in de sector actief zijn, alle drie de bedrijven delen een ware passie voor innovatie 
en kwaliteit en daarom passen ze zo goed bij de MMFA". 

“Als pionier en expert in harde planken en tegels zijn we blij om lid te worden van de MMFA. We kijken ernaar 
uit de inspanningen van de vereniging te ondersteunen om deze jonge en snelgroeiende vloerencategorie verder 
te ontwikkelen", aldus Pieter Buyck, medeoprichter van Floorify.  

“Decennia van onderzoek, ontwikkeling en productie van UV- en LED-coatings leverden ons multisectorale 
competenties op. We zijn blij dat we een plaats hebben aan de MMFA-tafel en samen met andere leden de 
schijnwerpers kunnen richten op de meerlaagse modulaire vloerenindustrie", aldus Bernd Dinkelborg, hoofd 
verkoop bij Kneho-Lacke. 

Sales Director Mathias Schrafl van Renolit merkte op: "We kijken ernaar uit om onze bijdrage te leveren aan het 
gevarieerde werk van de vereniging in de sector van meerlaagse modulaire vloeren. De mogelijkheid om 
ervaringen uit te wisselen met andere leden is een belangrijk voordeel van ons lidmaatschap van de MMFA". 

Floorify is een Belgisch bedrijf dat in 2016 werd opgestart en gespecialiseerd is in de productie van harde 
vinylvloeren met een kliksysteem. Het bedrijf is trots op de combinatie van hun digitale strategie met een 
persoonlijke aanpak via innovatieve winkelconcepten. Voor oprichters Marie Callens en Pieter Buyck gaan 
innovatieve technische oplossingen en mooie ontwerpen hand in hand.  

Kneho-Lacke werd opgericht in 1936. Sindsdien is het bedrijf gespecialiseerd in de productie van materialen 
voor de afwerking van hout, kunststof en soortgelijke oppervlakken. Milieubeheer en kwaliteit zijn integrale 
onderdelen van de aanpak van Kneho-Lacke, wat zich uit in milieuvriendelijke producten en een 
kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op DIN EN ISO 9001. 

Renolit is trots op zijn 75 jaar ervaring als onafhankelijk familiebedrijf. Met meer dan 30 vestigingen wereldwijd 
produceert het bedrijf een breed scala aan kunststof producten (met name folies) en diensten voor diverse 
markten en toepassingen - van onderdelen voor transfusiesets, meubeloppervlakken en raamprofielen tot 
gevelbekledingen en zwembadbekledingen. 

Met de aansluiting van de Floorify, Kneho-Lacke en Renolit beschikt de MMFA voortaan over 29 gewone leden 
(= fabrikanten van MMF-vloeren of hun Europese vertegenwoordigers), 31 geassocieerde leden 
(toeleveranciers) en drie ondersteunende leden (wetenschappelijke instituten).  
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Over MMFA: De Multilayer Modular Flooring Association werd in oktober 2012 opgericht. De organisatie vertegenwoordigt 
en behartigt de belangen van de toonaangevende fabrikanten van vloeren in Europa en hun leveranciers. Haar werk draait 
vooral om standaardisatie. Zij richt zich ook op de nieuwe beleidsontwikkelingen van de EU en ondersteunt een bredere 
duurzaamheidsagenda. 

https://mmfa.eu/en/association/
https://www.floorify.com/en/
https://www.kneho.com/en/
https://www.renolit.com/en/

