
RUYS GROEP: 
SYNERGIE IN VLOEREN EXPERTISE

Heb je het over de Ruys Groep dan praat je over cementgebonden dekvloeren en kunststof 
vloerafwerkingen. Maar het moederbedrijf van Ruys Vloeren, SR Vloeren en De Bedrijfsvloer kan én wil 
meer. Voor een full-service klantervaring wil de Ruys Groep dichtbij de klant staan waardoor uitbreiding 

aanstaande is. Directeur Hendrik Ruys neemt ons mee in de ontwikkelingen binnen de Ruys Groep.

Alle vloerspecialismes in één 
organisatie 
De Ruys Groep dankt haar reputatie aan jarenlange 
expertise in de voedselverwerkende industrie, waar hoge 
eisen worden gesteld. Vele klanten werken al decennia 
dagelijks intensief op deze kwaliteits-vloeren waarbij 
hygiëne, zware belasting door transport en antislip 
belangrijke pijlers zijn voor een passende vloeroplos-
sing. Hendrik Ruys geeft aan: ‘’Hoe meer eisen aan de 
vloer worden gesteld en des te ruiger men op de vloer 
te werk gaat, des te beter komen onze vloeren tot hun 
recht, zeker op de lange duur.’’. 

De Ruys Groep maakt haar totaalpakket compleet door 
naast industriële vloeren ook kwalitatieve kunststofvloe-
ren, rvs wandbescherming en rvs afwateringssystemen 
te verzorgen. Inbegrepen in dit brede aanbod zijn ver-
schillende mogelijkheden waardoor de Ruys Groep de 
klant altijd een passende oplossing kan voorleggen.  

Advies op maat
De adviseurs van de Ruys Groep denken het liefst vanaf 
de start van een nieuwbouw- of renovatie project mee 
over de beste vloeroplossingen. ‘’Elke vloer heeft zijn 
specifieke eisen. We denken mee in het gebruikersdoel 
van de ruimte en daarmee de verwachtte vloerbelasting. 

www.ruysvloeren.nl www.debedrijfsvloer.nl
www.sr-vloeren.nl www.mr-vloeren.be

Zo bekijken we welke vloer het best past en leveren we 
maatwerk volgens onze slogan: “de juiste vloer op de 
juiste plek’’, stelt directeur Ruys. Onderdeel van het 
advies is het bepalen van een passend afschotplan zodat 
de Ruys Groep een plasvrije werkvloer kan garanderen. 

Foodsafe vloeren volgens 
kwaliteitsnormen
Strenge kwaliteitsnormen spelen een essentiële rol bij de 
bedrijfsvoering van ondernemingen in de voedselindu-
strie. De Ruys Groep biedt foodsafe vloeren aan welke 
voldoen aan diverse eisen zoals HACCP, EHEDG en 
USDA. Maar ook antislip voor een veilige werkomgeving 
is belangrijk. Een functionele vloer welke decennia lang 
onder zware belasting meegaat blijft daarmee ook het 
doel van de organisatie.  

Ruys Groep heeft inmiddels met eigen vakmensen diver-
se projecten van vloeren voorzien waarbij het resultaat 
heeft bijgedragen aan de uiteindelijke BREEAM certifi-
cering, waaronder ook de hoogste categorie: BREEAM 
Outstanding. En met het Halal certificaat bedient de 
Ruys Groep een specialistische tak binnen de vleesin-
dustrie waarmee alleen dit jaar al een Halal en Kurban 
slachterij in Nederland en een Döner fabriek in Duitsland 
zijn gerealiseerd. 

Uitbreiding Ruys Groep 

De Ruys Groep werkt al jaren internationaal in lan-
den zoals Duitsland, Amerika, Spanje, Rusland Italië 
en Noord-Afrika. Ook in België is de Ruys Groep al 
geruime tijd bij toonaangevende projecten betrokken. 
Actueel zijn de nieuwbouw van een saladefabriek van 
de grote keten Colruyt en de realisatie van hamfabriek 
Van Bogaert maar ook vaste klanten als ROPA, Izico, Jo 
Herbots en De Molse Vishal werken op de op vloertoe-
passingen van de Ruys Groep.

Om nog dichter bij de klant te staan zal de Ruys Groep 
per 1 januari 2021 in België een nieuwe vestiging ope-
nen. Deze vestiging, genaamd MR Vloeren, zal door de 
zeer ervaren Jean-Claude de Maaijer worden geleid. 
De toekomstvisie van deze compagnons is duidelijk: 
‘’Uitgangspunt is om zorg te dragen voor project spe-
cifiek maatwerk om zo nog beter en sneller in te spelen 
op de vragen van de klant.’’


