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al 100 jaar toonaangevend

Kleuren leven. Met kleur krijgt de wereld een vrolijk gezicht. Omdat het niet alleen 

om de kleur van verf gaat ontwikkelt RELIUS continue nieuwe slim doordachte 

verfsystemen. Al meer dan 100 jaar beschermen en verfraaien innovatieve RELIUS 

producten waardevolle oppervlakken uit de bouw en de industrie.

maatschappelijke verantwoording   

Alleen functionele en esthetisch verantwoorde producten garanderen een perfect 

resultaat. RELIUS bouwt constant verder met kennis en wetenschap uit het labo-

ratorium. De research en development afdeling zorgt voor een constante stroom 

van innovatieve klantgerichte ontwikkelingen met als doel de markt steeds een 

stap voor te blijven. De conserverings-systemen voor windmolens hebben een 

bijna niet te overtreffen levensduur. Bij alle onwikkelingen is het milieu in de 

toekomst een van de belangrijkste uitgangspunten van RELIUS. Met het proces 

van bewustwording neemt RELIUS een steeds grotere verantwoordelijkheid. 
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Alle klanten van RELIUS profiteren van de enorme know-how 

van een internationale onderneming - naast de deur.

Met de productie units in Oldenburg en Memmingen is de  

RELIUS– groep een zelfstandige profit-organisatie binnen de di-

visie Coatings van het BASF concern. Daartoe behoren in Euro-

pa tevens de volgende productie - en handelsondernemingen in 

Deurne (Nederland), Strassburg  (Frankrijk) en Istanboel (Tur-

kije) met alle verkooppunten. RELIUS Coatings  wordt in Neder-

land en België vertegenwoordigd door RELIUS Benelux in Bun-

schoten, een zelfstandige importeur van RELIUS verfproducten 

en glasweefsel.

Als verfindustrie is BASF Coatings een Global Player en heeft een belangrijk marktaandeel in 

Europa, Noord- en Zuid Amerika evenals in de regio Azië/Pacific. Op de gebieden research 

en development, productie en technische ondersteuning biedt BASF zijn klanten wereldwijde 

service.     

 productie- en handelsvestigingen

 handelsvestigingen

 gezamenlijke vestigingen van de RELIUS groep en BASF Coatings

  RELIUS Benelux

Wereldwijd distributienetwerk 
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RELIUS-Kunden profitieren vom Know-how eines inter-

nationalen Unternehmens – direkt vor ihrer Haustür. 

Mit den Werken in Oldenburg und Memmingen ist die

RELIUS-Gruppe eine eigenständige Einheit innerhalb

des Unternehmensbereichs Coatings der BASF. 

Dazu gehören europaweite Produktions- und Vertriebs-

standorte in Deurne (Niederlande), Straßburg

(Frankreich) und Istanbul (Türkei) mit den jeweiligen

Landesniederlassungen. Die anderen Länder Europas

werden gemeinsam vom RELIUS-Exportteam und

Partnern sowie Importeuren vor Ort betreut.

Die BASF Coatings ist der Global Player der Lackindustrie und verfügt 

über eine starke Marktstellung in Europa, Nord- und Südamerika sowie 

in der Region Asien/Pazifik. Mit Forschung und Entwicklung, Produktion 

und technischem Service unterstützt sie ihre Kunden weltweit.  

Produktions- und Vertriebsstandorte

Vertriebszentralen

von der RELIUS-Gruppe genutzte Vertriebsstandorte der BASF Coatings

Weltweit vor Ort sein
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Een sterke drang om te innoveren zorgt ervoor dat de laboratoria van  

RELIUS en BASF zeer nauw samenwerken. Als dochteronderneming van 

BASF kan de RELIUS groep gebruik maken van de enorme research en de-

velopment mogelijkheden dat het grootste chemische concern van de wereld 

heeft te bieden. Zo worden richting bepalende oplossingen ontwikkeld.

Gecertificeerde kwaliteitszorg 

Innovatie gebaseerd op constante kwaliteit. Alle bedrijfsprocessen bij  

RELIUS zijn volgens DIN EN ISO 9001 gecertficeerd, rekening houdend 

binnen alle geledingen van het productieproces met milieu, volgens DIN 

EN ISO 14001. Hierdoor kan de afnemer de hoogste standaard van kwa-

liteit  worden gegarandeerd.

Goed bereikbaar

Voor individuele service is bereikbaarheid van enorm belang. RELIUS is 

met meer dan 50 verkooppunten in Nederland en België overal verkrijg-

baar. RELIUS wordt  in Nederland gedistribueerd  vanuit 2 centrale ma-

gazijnen. Technische - en commerciële ondersteuning vindt plaats vanuit 

Bunschoten door RELIUS Benelux. Productie, R&D en het laboratorium 

zijn gevestigd in Oldenburg(D), Memmingen(D) en Deurne(NL). Door 

optimale productieprocessen, een moderne logistiek en uitgekiende ma-

gazijnconcepten en just-in-time leveranties onderscheidt RELIUS Bene-

lux zich door een ongekend hoge servicegraad.

Service voor professionals
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Innovationskraft verlangt einen starken Motor. Deshalb arbeiten die

Labors von RELIUS und BASF eng zusammen. Als Unternehmen

der BASF kann die RELIUS Gruppe auf die Forschungsnetzwerke

des größten Chemieunternehmens der Welt zurückgreifen. 

So werden richtungsweisende Lösungen entwickelt. 

Prüfung bestanden
Innovation gründet auf konstanter Qualität. Alle Prozesse bei

RELIUS sind nach DIN EN ISO 9001 geprüft, der Umweltschutz fest

in alle Abläufe eingebunden, zertifiziert nach DIN EN ISO 14001. 

Dieses garantiert Produktqualität auf höchstem Niveau.

Da sein 
Individueller Service braucht Nähe. RELIUS ist mit über 30 Service-

Centern und PointofColour-Stützpunkten sowie zwei Zentrallagern

großräumig in Deutschland vertreten. Für den reibungslosen 

Just-in-time-Lieferservice sorgen optimierte Fertigungsprozesse

sowie moderne Logistik- und Lagerkonzepte.

Leistung für Profis 
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De eerste indruk van een woning wordt bepaald door het uiterlijk. De schoonheid 

van een gebouw - en nog veel meer -  wordt verkregen met RELIUS Gevelsyste-

men. Zij bieden langdurige bescherming tegen temperatuurschommelingen, weers-

invloeden, veranderende klimatologische omstandigheden en luchtvervuiling. Een 

besparing van 50% op energiekosten door de toepassing van RELIUS buitengevel-

isolatie systemen en daarmee wordt het milieu schoner en wordt verantwoordelijk 

omgesprongen met alle aardse energiebronnen. RELIUS Gevelsystemen zijn er op 

basis van acrylaat-, siliconenhars- en mineraal silikaatbindmiddel.

Buitenmuurverven en sierpleisters    

Bescherming en verfraaiïng van waardevol bezit bij nieuwbouw of renovatie. Veel 

gevelproducten bieden een 2x langere bescherming tegen mos en algaangroei door 

het unieke “Green Clean” concept*. Deze producten zijn voorzien van een ALGO-

SILAN stempel.

   

Buitengevelisolatie systemen

Meer wooncomfort in combinatie met energiebesparing, zowel bij renovatie en on-

derhoud als in de nieuwbouw. Vrijwel elk ontwerp is mogelijk.

laksystemen

De RELIUS laksystemen voldoen aan de strengste eisen en zijn precies afgestemd op 

de specifieke eigenschappen van alle materialen, of het nu hout, metaal of kunststof 

is.

* Uniek gepatenteerd concept voor langdurige bescherming tegen mos en algaagroei

Bescherming en verfraaiïng  
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Vrijbaan voor de toekomst
De nieuwe strengere voor de EU geldende V.O.C. richtlijnen voor 2010 betekenen 

een revolutie in de hele branche. RELIUS heeft met de DecoPaintLine een inno-

vatieve generatie lakken en verven ontwikkeld die grotendeels al voldoen aan de 

nieuwe strengere eisen voor 2010. 

Speciale verfsystemen
Hier spreekt de chemie: RELIUS ontwikkelt en levert speciale verfsystemen voor de 

prefab garagebouw en buitengevelisolatie systemen voor de prefab woningbouw. 

RELIUS vloercoatingsystemen worden geadviseerd op basis van toepassing en be-

lasting. Zij voldoen aan de zwaarste mechanische, fysische en chemische belasting.

Binnenmuurverven
Vormgeving van woonruimtes is zeer persoonlijk, daarom bieden RELIUS binnen-

muurverven voor elke ruimte de juiste toepassing, van een klassieke dispersie-, 

een schrobvaste latex- en een minerale silicaatverf tot aan alle soorten binnen 

(spuit)pleisters en decoratieve systemen. Van mat tot glanzend, oplosmiddelvrij en 

milieuvriendelijk. Vrijwel alle binnenmuurverven kunnen met het RELIUS Living 

Colours systeem op kleur worden gemaakt.

olassy Transparante houtafwerking
Doorbraak dankzij Nanotechnologie. De moleculaire nanometrische technologie, die 

aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie houtbeschermende beitsen van RELIUS 

ten grondslag ligt heeft de productontwikkelaars van RELIUS in staat gesteld een mi-

lieuvriendelijke productlijn te ontwikkelen waarbij de effecten van UV straling worden 

geëlimineerd en oxidatie en verwering wordt voorkomen. Het zogenaamde  UV-block.
 �  �



RELIUS Benelux levert in Nederland en België via een 50-tal verfgroothandels 

aan de professionele verwerkers. De kwaliteit en veelzijdigheid van het Relius pro-

gramma, maar ook de praktische wijze waarop RELIUS de zaken aanpakt. Wat 

wenst de schilder en wat houdt de schilder bezig. In het kort gezegd wil de schilder 

geen gezeur. Kwaliteit moet vast staan. Daarop moet hij kunnen bouwen. Verder 

wil de professionele verwerker voor elk karwei een maatwerk oplossing. Kleuren 

moeten kloppen. De levertijd moet kort zijn en de prijzen moeten ruimte laten om 

winst te maken. Al deze factoren bepalen het succes van RELIUS Benelux op de 

Nederlandse en Belgische markt.

Dé professional voor de professionals

Het leveringsprogramma van RELIUS Benelux is breed en veelzijdig. Dat geldt ook 

voor het service-programma. RELIUS Benelux is een slagvaardige organisatie. De 

verfgroothandels die samenwerken met RELIUS Benelux worden ondersteund 

door een enthousiaste groep verftechnische adviseurs, die desgewenst ook als ex-

pert kunnen worden ingezet bij de klanten van de groothandel.

Het overgrote deel van het RELIUS assortiment is direct uit voorraad leverbaar bij de  

RELIUS verfgroothandels. De schilder kan bij grote projecten een beroep doen op de 

kennis van de RELIUS experts bij het opstellen van concurrerende offertes. Van alle 

producten en systemen zijn folders, brochures en merkbladen beschikbaar via de verf-

groothandel. Productdocumentatie kan ook worden gedownload via www.relius.nl.

Succes voor de toekomst
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reliUS is uitsluitend via de 
verfgroothandel verkrijgbaar 

RELIUS Benelux is in Nederland en België een bekende en vertrouwde naam voor professio-

nele verwerkers van verven, lakken, andere coating- en beschermingsproducten en glasweefsel 

wandbekleding. Met praktische oplossingen en een alles omvattend leveringsprogramma in 

kwaliteitsproducten kunnen schilders bouwen op RELIUS Benelux en meer dan 50 verfgroot-

handels die RELIUS producten in het programma hebben opgenomen.

•  technische ondersteuning de verftechnische adviseurs van RELIUS Benelux adviseren en 

ondersteunen de professionele verwerkers met op maat gemaakte projectgerichte adviezen, 

projectbegeleiding en scherpe offertes en productinformatie 

•  op maat gesneden service per regio just-in-time leveranties. Bestellingen worden op 

dezelfde dag nog uitgeleverd. 

•  jarenlange know-how RELIUS bestaat al meer dan 100 jaar. Technische kennis wordt door 

RELIUS vertaald in een constante stroom van innovatieve producten.

•  een zeer uitgebreid assortiment bestaande uit bouwverven, corrosiewerende coatings, be-

tonconserveringsproducten, buitengevelisolatie, vloercoatings, industrielakken en glasweefsel

•  gebruikersvriendelijke verpakkingen in meer dan 45 verschillende kwaliteiten en in 

kleine handzame verpakkingen tot voordelige grote verpakkingen.

•  kleurenservice muurverven, lakken en coatings kunnen à la minuut in elke denkbare 

kleur worden geleverd via het Living Colours kleurenmengsysteem van RELIUS. Het ex-

treem nauwkeurige computergestuurde mengsysteem staat bij alle RELIUS verfgroothandels 

als service-unit opgesteld. 
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Alle kleuren van de wereld in één systeem verzameld. Met het RELIUS Living  

Colours kleurenmengsysteem zijn praktisch alle kleuren te maken:

• extreem nauwkeurig

• voor elke klus de juiste verpakking, van klein tot groot

• computergestuurd, dus geen onderlinge kleurverschillen

De RELIUS Living Colours waaier is ingedeeld in 10 verschillende groepen allemaal 

met hun eigen emotie en sfeer, zij vormen een uitstekend hulpmiddel bij het maken 

van de juiste kleurkeuze. Speciaal voor het ontwerpen en vormgeven van moderne 

en klassiek historische gebouwen is de Style&Trend 380 kleurenwaaier ontwikkeld.

Kleur doet leven! 

reliUS bekent kleur
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RELIUS producten voor de industrie zijn onverslaanbaar. Zij beschermen  en deco-

reren ter land, ter zee en in de lucht. De zelf ontwikkelde productsystemen zijn mi-

lieuvriendelijk, innovatief en speciaal ontwikkeld voor individuele toepassingen en 

ondergronden. Door de zeer hoge duurzaamheid dragen deze producten bij tot het 

behoud van de behandelde objecten en het verlengen van de levensduur. Naast de 

technische eigenschappen legt RELIUS ook het accent op esthetische vormgeving.

Snelle service en hoge betrouwbaarheid  

Kwaliteit wordt niet alleen vertaald in producten maar ook in service. De RELIUS 

verftechnische adviseurs geven adviezen en ondersteuning op locatie, bijv. bij het 

optimaliseren van lakprocessen, of het instellen van nieuwe lakstraten, voor vragen 

over voorbehandelingen en applicatie technieken. Door de zeer nauwe samenwer-

king tussen research en development en het applicatielaboratorium kunnen vragen 

van klanten snel worden omgezet in oplossingen.

partner voor de industrie
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industrielakken

Langdurige waardevastheid en bedrijfszekerheid staan bij industrielaksystemen op 

de voorgrond: het verfsysteem moet  bescherming bieden tegen de meest extreme 

belastingen, zonder esthetische achteruitgang. Zowel voor bedrijfsvervoermiddelen, 

kranen, machines en installaties als voor vliegtuigen en de ruimtevaartindustrie 

biedt RELIUS een op maat gemaakte oplossing in elke gewenste kwaliteit. Met 1- of 

2 componenten lakken, zoals bijv. traditionele lakken of waterverdunbare hydro-

lakken en oplosmiddelarme high solidlakken voldoet RELIUS ruimschoots aan alle 

nieuwe EU V.O.C. richtlijnen.

protective Coatings   

Deze zeer gespecialiseerde verfsystemen van RELIUS beschermen langdurig tegen 

zeewater, extreme klimatologische omstandigheden, chemische belastingen en zelfs 

tegen zware mechanische belasting. Corrosiewering van het hoogste niveau, zowel 

voor de scheepvaart, weg- en waterbouw, stalen bruggen, staalconstructies als ma-

chines en installaties in de industrie.

poedercoatings 

Met een zeer duurzaam en keihard oppervlak vormen poedercoatings een mooie 

bescherming voor gevelbeplating, ramen en kozijnen, stalen- en bureaumeubels, 

huishoudelijke apparaten, tuingereedschappen en nog veel meer.

 1�  1�



Sinds 1989 ontwikkelt RELIUS  objekt– en klantgerichte oplossingen voor diverse 

markten, van corrosiewering tot  sterk verhoogde mechanische bestendigheid van 

oppervlakken. Altijd overtuigend op gebieden van ecologie en economie in een 

breed kleurenscala.

RELIUS poedercoatings zijn verkrijgbaar op polyester-of epoxybasis, en ook ge-

mengd in verschillende oppervlaktestructuren en glansgraden. RELIUS polyester 

poedercoatings zijn voorzien van de kwaliteitsnormering QUALICOAT en GSB.

nieuwe technologieën 

RELIUS gaat steeds weer nieuwe uitdagingen aan. Speciaal voor de vliegtuig- en 

ruimtevaartindustrie heeft RELIUS als eerste een oplosmiddelvrije aflak ontwik-

keld. Het productieproces wordt hierdoor versneld en dat biedt een enorme kos-

tenbesparing.

Ook voor de steeds populairder wordende windmolens heeft RELIUS de juiste op-

lossing. RELIUS verfsystemen beschermen de windmolens van de voet tot aan de 

rotorbladen. Een ander voorbeeld zijn onderwatersystemen voor Off-shore plat-

forms of de nieuwe innovatieve verfsystemen voor de rotorbladen van windmolens. 

Betonconservering en poedercoatings bieden bescherming voor binnen en buiten. 

Resultaat: bedrijfszekerheid en een gereduceerde onderhoudscyclus. Dit alles levert 

een forse bijdrage tot het efficiënter gebruik van windenergie.

 1�  1�17

Seit 1989 entwickelt RELIUS objekt- und kundenspezifische Lösungen für

jeden Einsatzbereich, vom Korrosionsschutz bis zur erhöhten Widerstands-

fähigkeit von Oberflächen. Immer ökologisch und ökonomisch überzeugend

und in breiter Farbauswahl.

RELIUS Pulverbeschichtungen gibt es auf Polyester- oder Epoxidbasis sowie

als Mischpulver in verschiedenen Oberflächenstrukturen und Glanzgraden.

RELIUS Polyester-Pulverlacke sind mit den Gütezeichen QUALICOAT und

GSB ausgezeichnet.

Neue Technologien
RELIUS stellt sich immer wieder besonderen Herausforderungen. Speziell für

die Flugzeug- und Raumfahrtindustrie hat RELIUS zum Beispiel den ersten

lösemittelfreien Maskenlack entwickelt. Er ermöglicht eine deutlich kosten-

günstigere und rationellere Arbeitsweise bei der Herstellung von

Beplankungsflächen.

Und auch für Windkraftanlagen hat RELIUS die richtige Lösung: RELIUS

Beschichtungen schützen die Anlagen vom Sockel bis zur Rotorblattspitze.

Zum Beispiel mit Unterwasserbeschichtungen für Offshore-Anlagen oder 

den innovativen Rotorblattbeschichtungs-Systemen. Betonschutz- oder Pulver-

beschichtungen bieten Schutz für innen und außen. Ergebnis: Funktions-

sicherheit und reduzierte Wartungsintervalle. Ein wichtiger Beitrag zur

effizienten Nutzung der Windkraft.

REL 407005 RELIUS Company Profile  27.03.2007  12:43 Uhr  Seite 17



 1�

Bedrijfsprofiel

Coatings Solutions
Coatings Solutions zijn de sleutelwoorden waar 
het bij het rendement van een onderneming om 
draait. Onze kennis om intelligente oplossingen 
te ontwikkelen zorgt voor een beter bedrijfs-
resultaat van onze klanten. De RELIUS-groep 
is een onderneming van BASF Coatings, een 
wereldwijde speler in de verf- en drukinkt. BASF 
Coatings ontwikkelt, produceert en verkoopt een 
kwalitatief hoogwaardig productassortiment van 
innovatieve autolakken en autoreparatiemidde-
len tot industrielakken en bouwverven. RELIUS 
en SUVINIL zijn sterke merken in respectievelijk 
Europa en Zuid-Amerika.

BaSf 
BASF Coatings is een dochteronderneming van 
BASF, het grootste chemische concern van de 
wereld. Met intelligente systeemoplossingen 
en hoogwaardige producten helpt BASF haar 
klanten nog succesvoller te zijn. De portfolio 
van BASF omvat: chemicaliën, kunststoffen, 
veredelingsproducten, bestrijdingsmiddelen 
voor planten, en fijnchemicaliën tot aan de 
exploitatie van aardolie en aardgas toe. Nieuwe 
moderne technologieën worden aangewend 
om extra kansen op de markt te genereren en 
te benutten. BASF heeft als onderneming de 
maatschappelijke doelstelling om alleen toe-
komstgerichte milieuvriendelijke producten te 
ontwikkelen: Sustainable Development.

opmerking:
Alle gegevens uit deze brochure zijn over-
eenkomstig de huidige stand der tech-
niek.  Omdat toepassing en verwerking 
van onze producten zonder onze invloed 
plaatsvinden en de verschillende onder-
gronden een daarop afgestemde laagop-
bouw en verwerkingsmethode vereisen, 
leidt deze technische informatie niet tot 
aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant 
niet van de verantwoordelijkheid onze 
producten te testen, zoals vermeldt in 
de vijftiende uitgave van onze uniforme 
verkoop-en leveringsvoorwaarden voor 
verf en drukinkt e.a.( V.V.V.F.). Met deze 
uitgave zijn eerder verschenen technische 
merkbladen ongeldig.

Technische informatie
Raadpleeg geldige technische merkbla-
den, veiligheidsinformatiebladen en onze 
algemene besteksvoorwaarden.



leveringsprogramma

RELIUS  Laksystemen 
Grondverf dekkend, oplosmiddelhoudend 
Grondverf dekkend, waterverdunbaar 
Transparante beitsen, oplosmiddelhoudend 
Transparante beitsen, waterverdunbaar  
Lakken, oplosmiddelhoudend 
Lakken, waterverdunbaar 
Verdunningen / reinigingsmiddelen

RELIUS  DecoPaintLine 
Grondverf dekkend, waterverdunbaar  
Hechtprimer dekkend, waterverdunbaar 
Isolerende primer, waterverdunbaar  
Lakken, waterverdunbaar   
Binnenmuurverf, waterverdunbaar

 
RELIUS  Binnenmuurverf systemen  

Dispersiegronderingen 
Wandspachtel  
Glasweefselbehang en lijm  
Binnenmuurverven  
Sierpleisters voor binnen 
Decoratieve technieken

RELIUS  Gevelsystemen 
Dispersiegronderingen 
Gevelspachtel 
Gevelcoatings 
Sierpleisters voor buiten

 
RELIUS  Buitengevelisolatie systemen 

V510 (polystyreen isolatieplaten + cementvrije weefselspachtel) 
V550 (polystyreen isolatieplaten + minerale weefselspachtel) 
V710 (minerale wol isolatieplaten + minerale weefselspachtel) 
V810 (minerale wol lamellen + minerale weefselspachtel) 
WDV- systeem voor aangrenzende vlakken aan en in het maaiveld

RELIUS  Vloercoating systemen 
Gronderingen/primers 
EP-vloercoatings 
PUR-vloercoatings 
PMMA Vloercoatings 
Waterverdunbare vloercoatings

RELIUS  Protective Coatings  
1k primers  
2k primers 
1k lakken 
2k lakken

RELIUS  Olassy Transparante houtafwerking 
Waterverdunbare primers voor binnen en buiten 
Waterverdunbare kleurloze houtafwerking voor 
binnen en buiten 
Oplosmiddelhoudende transparante beitsen voor 
binnen en buiten
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RELIUS Benelux • Dieselweg 9 • 3752 LB Bunschoten   
Tel:+31(0)33-2471515 • fax:+31(0)33-2471519
e-mail: info@relius.nl • informatie: www.relius.nl
acties: www.diktevree.nl


