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FORS herkent en ís de trend van groot formaat tegels binnen het hedendaags interieurdesign. Groot formaat tegels worden 
door steeds meer interieurarchitecten en vormgevers gezien als de fraaiste manier om wanden, vloeren en objecten mee 
te bekleden. FORS beheerst en realiseert exclusief maatwerk met dit prachtige, rustige en luxueuze oppervlak. FORS is een 
team van ervaren liefhebbers dat alles geeft om, samen met alle betrokkenen, perfectie op groot formaat te realiseren.

Het begint bij het materiaal. Zonder kennis van het toegepaste materiaal 
is maatwerk onmogelijk. FORS heeft langlopende en intensieve relaties 
opgebouwd met de gekende leveranciers van groot formaat tegels. De 
uitdagende vormen in natuursteen, keramiek of composiet worden in 
eigen beheer machinaal pasklaar gemaakt en vervolgens met eigen 
vakmensen aangebracht. 

Maatwerk, van wellness tot keuken, van bad tot blad
Ruim 50 jaar opgetelde kennis komt tot uiting in de professionele 
productielocatie in het Brabantse Someren. De roeping en het vak is 
het werken met tegels, bij voorkeur in groot formaat. Daar ligt het hart 
en de expertise, dat is wat FORS beheerst. Het is echter ook een 
opstap naar meer, naar andere ruimtes, daar waar oogstrelend design 
ook een vereiste is. Doordat FORS beschikt over materiaalkennis, 
professionele machines en vaklui is naast de traditionele toepassing 

Samen met kennis en ervaring aan tafel
FORS begint bij de bron en biedt in elke stap van 
het proces toegevoegde waarde. De zorgvuldig 
opgebouwde tegelwijsheid wordt gedeeld met 
alle betrokkenen, bij voorkeur in een vroeg stadium. 
Eddie Donkers, commercieel directeur: ‘‘Wij praten 
graag mee over complexe vraagstukken, juist dan 
komt onze kennis en ervaring naar voren. Ik zit 
vaak en graag met creatieve mensen om tafel die 
de meest uitdagende en exclusieve aankleding in 
hun ontwerpen mee willen nemen. Om zeker te zijn 
dat de wensen en de praktijk elkaar ontmoeten. 
Mede hierdoor hebben we inmiddels prettige en 
doorlopende relaties opgebouwd met professionele 
 architecten en ontwerpers.’’ 

FORS I ‘Wij zijn FORS, wij denken groot’
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van het fraaie materiaal veel meer mogelijk. Een goed voorbeeld is de 
keuken, in luxere huizen een prominente plek waar steeds meer creativiteit 
op losgelaten wordt. Een ruimte welke door architecten en vormgevers 
aangegrepen wordt om een unieke handtekening onder het eigen 
ontwerp te zetten. FORS wil niets liever dan deze creatieve uitspattingen 
vertalen naar een fysiek product. Denk daarbij aan het keukenblad en de 
volledige aankleding eromheen. Net als met de grootformaattegels wordt 
ook hier gewerkt met de machinale mogelijkheden voor een perfect 
afgewerkt element. Door ook hier in een vroeg stadium te overleggen over 
de gewenste materialen en vormgeving voelt FORS zich ook in 
hoogwaardige keukens meer dan thuis. 

Alles in eigen huis, strakke doorlooptijden
Dat de juiste afmetingen bij het toepassen van grootformaattegels van 
groot belang zijn behoeft geen toelichting. Edward Steijvers – 
technisch directeur: ‘‘Wij beschikken over professioneel digitaal 
 inmeetapparatuur zodat niets aan het toeval overgelaten wordt. Nadat 
wij de te bekleden ruimte of het  oppervlak zelf ingemeten hebben 
wordt deze door onze werkvoorbereiders digitaal verwerkt voor de 
vervolgstappen in het proces.’’ FORS beschikt over eigen waterjets 
die aangestuurd worden door ervaren technici. De digitaal ingemeten 
informatie is de basis zodat het materiaal op de waterjets minutieus op 
maat gesneden wordt. FORS transformeert de ingemeten ruimte tot 
een uitgedachte puzzel zodat de professionals op locatie exact weten 
welke tegel waar geplaatst moet worden. Het aanbrengen van 
grootformaat tegels vraagt niet alleen om expertise en lef. Het verplaatsen 
en plaatsen ervan vereist tevens logistieke slimheid zodat in elk proces 
van de bouw snel gereageerd kan worden. Alles in eigen beheer. Een 
prachtig en grotendeels geautomatiseerd proces. Strakke doorlooptijden 
met een minimale foutkans. Ook dat is FORS, optimale regie en 
controle tot in detail.
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