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“In ons jubileumjaar gaan we een aantal activiteiten doen in 
het verspreidingsgebied. In mijn geval gaat dat dus om Ne-
derland, België en Luxemburg”, vertelt Ard Groenendal. “In 
maart beginnen we met een selectie van twaalf producten 
die we specifiek gaan benadrukken – de top 12 Europees 
gezien. En verder is er de ‘veertig jaar veertig projecten’-ac-
tie.” Marketingmedewerker Sebastian Rosenstock legt uit: 
“We gaan wereldwijd veertig projecten uitkiezen die koste-
loos een vloer van Parador ontvangen. Het kan gaan om 
kleine projecten of juist hele grote. Het kan gaan om voet-
balclubs, kapperszaken, scholen, startup-bedrijven, winkels 
of woonhuizen. De waarde van de vloer die de gekozen pro-
jecten krijgen is maximaal € 1.000. We maken een selectie 
uit de door onze partners – opdrachtgevers en retailers – 
aangedragen projecten, uiteraard evenredig over de wereld 
verdeeld. Het hoeft overigens niet specifiek een vloer uit de 
twaalf geselecteerde jubileumvloeren te zijn. Het mag gaan 
om iedere vloer uit het Parador-programma. Zolang er maar 
een mooi en inspirerend verhaal achter zit.”
De Benelux is voor Parador een belangrijke afzetmarkt, 
geeft Groenendal aan. “Samen met bijvoorbeeld Groot-Brit-
tannië, Scandinavië, Frankrijk, Spanje en natuurlijk thuisland 
Duitsland.” De Benelux-dealers zullen met het oog op het 
jubileumjaar kunnen profiteren van een Jubileum Event. “In 
het verleden nodigden we onze wereldwijde klanten twee-
jaarlijks hier in Coesfeld uit, nu gaan we naar de klant toe en 
bieden we een evenement op locatie.”

Consumentenactie
“Het veertigjarig bestaan zullen we actief promoten”, gaat 
Groenendal verder. “Zo zullen we het jubileumjaar uitge-
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‘Richten op de 
eindgebruiker’
Parador bestaat dit jaar veertig jaar en dat zal de wereld weten. Het bedrijf is ambiti-
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breid ondersteunen met onder meer advertenties in diverse 
vakbladen en consumentenbladen. Sowieso willen we het 
merk Parador meer richting de eindgebruiker communice-
ren, om zo de dealers actief en sterk verkoopgericht te on-
dersteunen. Parador wil het merk nog meer laten beleven. 
We maken onderscheidende producten. Als we met onze 
klanten praten, dan merken we dat ze bewust kiezen voor 
ons eigen Parador-merk, vanwege het kwalitatieve product. 
En ook vanwege het design. We werken alleen met eigen en 
unieke decoren.”

Kwaliteit
Maar ook de kwaliteit is een belangrijk argument om voor 
een Parador-product te gaan. “Onze kwaliteitscontrole is 
streng en staat hoog bij ons in het vaandel. Ze kiezen voor 
ons product, dat vergeleken met andere partijen wellicht 
in aanschaf duurder is, maar dat betalen we terug in de 
kwaliteit. Achteraf hebben ze weinig gedoe: nauwelijks re-
clamaties. Ondanks dat je dat niet rechtstreeks terugziet, 
werkt dat natuurlijk wel besparend. Niet voor niets zeggen 
wij vol overtuiging: kies voor kwaliteit waar je op kunt ver-
trouwen.”
“In Nederland, België en Luxemburg hebben we een lande-
lijke dekking als het gaat om dealers. Maar nu is het zaak 
om de consument actiever te benaderen en ze min of meer 
bij het merk Parador te betrekken. Daarin moeten wij als 
fabrikant onze partners – de groothandels en winkeliers – 
natuurlijk ondersteunen. We hebben duidelijk de keuze ge-
maakt om ons merk Parador bijvoorbeeld niet in de bouw-
markten te verspreiden. We gaan puur voor de detaillisten 
als het om de consumentenmarkt gaat. Daarbij houden we 
ons qua marketing uitsluitend bezig met het merk Parador, 
omdat het een uniek merk is.”

Het gebouw van Parador in Coesfeld. een klein deel van de immense vloerenvoorraad.

Voorbeeld van een vinylvloer van Parador.
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Vloeren
Parador maakt tegenwoordig vooral vloeren en daarnaast 
wand- en plafondbekleding, maar begon in 1977 als produ-
cent van meubelpanelen. Sinds de jaren negentig worden 
er vloeren gemaakt. Het gaat dan voor het grootste deel 
om laminaat-, vinyl- en parketvloeren. De productie van 
laminaat en vinyl vindt plaats op de hoofdvestiging in het 
Duitse Coesfeld. Parket produceert Parador in de speciale 
parketfabriek in het Oostenrijkse Güssing. In Coesfeld wordt 
alle dagen van de week de klok rond geproduceerd in drie 
ploegen. Naast de vloeren maakt het bedrijf hier ook bijvoor-
beeld plinten. De verwachte omzet van Parador in 2016 was 
meer dan € 140 miljoen, dat de fabrikant realiseerde met in 
totaal 550 werknemers. Meer dan de helft van de omzet 
wordt buiten Duitsland behaald, waarbij vooral de vinylvloer 
een steeds groter wordende productgroep is.

Nieuwe eigenaar
Tot voor kort was het merk Parador onderdeel van de Hüls-
groep, waartoe bijvoorbeeld ook de Hülsta-meubels, Rolf 
Benz en Ruf-bedden behoren. Dat is sinds 1 oktober ver-
leden tijd. Rosenstock: “Er waren enkele onderdelen in die 
groep die het minder deden. Het geld dat wij als winstge-
vende partij verdienden, werd automatisch in de groep ver-
deeld. Nu zijn we per 1 oktober eigendom van de investe-
ringsmaatschappij Nord Holding, wat ons meer ruimte geeft 

om sterk te investeren in de toekomst. Dat doen we door 
consumentencampagnes op te zetten, maar ook door de 
interne procedures te verbeteren en ons productportfolio te 
vergroten. Zo moet ons bedrijf ook in de toekomst een duur-
zame onderneming blijven. Nord Holding investeert alleen in 
bedrijven die winstgevend zijn. Wij kunnen nu weer investe-
ren in onze productiefaciliteiten.”
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Vloeren uit de jubileumcollectie van Parador. Van links naar rechts: laminaat Askada wit gekalkt, parket Trendtime 3 eik en vinyl basic Pinie Scandinavisch Wit.

benelux-markt groeit
Ard Groenendal is als salesmanager Benelux ver-
antwoordelijk voor Parador in België, Nederland en 
Luxemburg. Met een groot aantal handelspartners 
(voornamelijk groothandelaren) wordt het merk Para-
dor verdeeld richting de retailers in de Benelux. “Dat 
zorgt voor een groot netwerk van winkeliers die als 
dealer ons merk in de winkel hebben liggen. De struc-
tuur van Parador op de Benelux-markt is toegespitst 
op een landelijke dekking voor alle drie de landen. En 
hoewel die spreiding er ook concreet al is, zien we 
voor zowel België, Nederland als Luxemburg nog vol-
op mogelijkheden om verder te groeien.”


