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LIJMEN EN KITTEN

Soudal was 25 jaar geleden één 
van de pioniers in de productie, 
ontwikkeling en verkoop van 
hybride polymeren”, vertelt Do-
rien van Pol, Soudal’s Marketing 
Coördinator Nederland in de 
Nederlandse vestiging in het 
Limburgse Weert. De ‘hoofdze-
tel’ van de Belgische onderne-
ming bevindt zich in het Turn-
hout. Op dit moment is Soudal 
de grootste Europese onafhan-
kelijke producent van lijmen, 
kitten en PU-schuim voor zowel 
de vakman als de particuliere 
gebruiker. De ontwikkeling is 
dan ook razendsnel gegaan. “ In 
1994 werd het merk Fix ALL® 
gecommercialiseerd en konden 
de eerste kokers verkocht 
worden. Eerst op de Belgische 
en Nederlandse markt om ver-
volgens aan z’n verovering van 
de wereld te beginnen. 
Het was toen, en ook nu nog 
altijd, een gamma van polyva-
lente producten, geschikt voor 
lijmen en kitten, binnen en 
buiten, op alle ondergronden. 
Met andere woorden een echte 
alleskunner”Dorien vervolgt: “ 
Het grote voordeel voor de ge-
bruiker blijft, dat je met slechts 
één en hetzelfde product 
alles kunt lijmen, afdichten en 
monteren. Zowel de doe-het-
zelver, vakman als industriële 
klant gebruikt deze producten 
dan ook elke dag in allerhande 
toepassingen.”

Constante evolutie

Dorien schetst de expansie 
van Soudal in cijfers: “Van de 
eerste verkochte koker in 1994, 
zijn we 25 jaar later geëvolu-
eerd naar een totale verkoop 
wereldwijd van meer dan 10 
miljoen kokers. Fix ALL wordt 
ondertussen in méér dan 130 
landen verkocht en blijft jaar na 
jaar sterk groeien. Om aan deze 
indrukwekkende verkoopcijfers 
te komen, hebben we natuurlijk 
niet stilgezeten en is Soudal 
sterk blijven investeren in het 
merk Fix ALL®.
Deze investeringen zijn op vele 
vlakken merkbaar geweest. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om- voort-
durende update van de verpak-
kingen, regelmatige lancering 
van nieuwe producten en 
het organiseren van verschil-
lende campagnes om het merk 
verder te ondersteunen.”
 
Niet alleen de samenstelling van 
de producten heeft altijd aan-
dacht gekregen, FixALL® heeft 
ook steeds gezorgd voor een 
aantrekkelijk en hedendaags de-
sign van de kokers. “Zoals onze 
consumenten zijn geëvolueerd 
zijn ook onze verpakkingen 
mee geëvolueerd,” signaleert 
Dorien. 

Hiernaast een paar voorbeelden 
van deze evoluties: 
  

Actiecampagnes bij 25 jaar Fix ALL range

Fix ALL: het verhaal van een 
alleskunner

De Fix ALL producten van Soudal bestaan dit jaar 
25 jaar en dat feit laat de onderneming niet zonder 
feestelijkheden voorbijgaan. Voor de handel zijn er 
dit najaar een aantal bijzondere acties voor Fix ALL 
ingepland. De Soudal Group is Europa’s grootste 
onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en 
PU schuimen; die worden gebruikt door vaklieden 
en doe-het-zelvers. Het Belgische familiebedrijf uit 
Turnhout, dat in 1966 door Vic Swerts werd opge-
richt, is inmiddels uitgegroeid tot een internationale 
speler en expert in chemische bouwspecialiteiten. 

Intro Fix ALL® presspack (2010)
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Design Fix ALL®

koker (2005)

“Een hele range nieuwe pro-
ducten werden op de markt 
gebracht, om aan alle noden 
van onze gebruikers te kunnen 
voldoen.” Een kort overzicht 
van een paar innovaties: 
2010  Lancering van Fix ALL in  
 handige presspack.
2011  Lancering Fix ALL Turbo:  
 de snelste hybride  
 polymeer op de markt.
2013  Lancering Fix ALL Xtreme  
 Power: de lijm met de  
 hoogste aanvangshechting.
2014  Fix ALL in handige tubes  
 van 125 ml komt op de  
 markt.
2015  Toevoeging van Fix ALL  
 in emmer: Floor & Wall.  
 Ideaal voor grote  
 oppervlakten.
2016  Lancering Fix ALL High  
 Tack clear: sterke lijm nu  
 ook 100% transparant.

Voorbeeld 
reclame-materiaal 
Fix ALL® Turbo 
lancering 2011

Zoals gezegd heeft Soudal altijd 
veel energie gestoken in de 
doorontwikkeling en de promo-
tie van haar producten. “Onze 
creativiteit hebben we zeker 
ook kunnen botvieren op het 
merk Fix ALL®. Dit resulteerde 
in heel wat leuke campagnes”, 
aldus Dorien. Zie hiernaast en 
onder enkele voorbeelden:

Bouwen aan 
de toekomst

De wereld is volop in beweging 
en de Soudal Group haakt daar 
met de ontwikkeling van haar 
producten snel op in. De groep 
heeft 19 productievestigingen 
in 5 werelddelen, verkoopkan-
toren in 44 verschillende lan-
den en ca. 3.100 medewerkers 
wereldwijd. Dankzij continue 
investeringen in R&D en de 
afstemming van het product-
assortiment op de actuele en 
lokale marktbehoeften vormen 
voor de onderneming de basis 
van het succes.

Info:
www.soudal.com 

Campagnebeeld 
Fix ALL® Angels 
(2008) 

Design Fix ALL® koker (2005)

Voorbeeld reclame-materiaal Fix ALL® Turbo lancering 2011

Fix ALL® prijkt op de wielertruitjes 
in de Giro d’Italia (2018)  

De huidige design kokers 
Fix ALL® (2019)
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Years

Feest u met ons mee?
Fix ALL bestaat 25 jaar!

          2e koker

-50%
All you need is... Fix ALL! www.fixall.eu
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