
 

 

 
 
 
 

 
Een sterk eindejaarsresultaat voor de wereldwijde verkoop van 

EPLF-leden 
De sector laminaatvloeren herstelt van COVID-19 en groeit met 2,74% in 2020 
 
Brussel, 24 februari 2021 – Ondanks bijzondere omstandigheden in 2020 konden EPLF- 
leden hun bedrijf met + 2,74% laten groeien in vergelijking met 2019, met 459,0 
miljoen m² verkochte vloeren. Gezien het feit dat de pandemie de vloerenindustrie in 
het voorjaar bijna tot stilstand bracht,slaagden de leden erin het reces vrij snel te 
boven te komen, aangezien de wereldwijde verkoop in een stroomversnelling kwam en 
zich de rest van het jaar zeer positief ontwikkelde. Kijkend naar de wereldmarkten, 
noteerde Noord-Amerika de grootste omzetstijging met + 22,4% in vergelijking met 
2019 en 49,1 miljoen m² aan verkopen. De belangrijkste motor achter de grote 
omzetstijging in Noord-Amerika - en het algemene herstel van de wereldwijde 
verkoopcijfers - was hoogstwaarschijnlijk de populariteit van renovatie- en doe-het-
zelfprojecten tijdens de pandemie.  
 
Een andere positieve trend ontwikkelde zich in West-Europa ,waar de totale verkoop 
225,7 miljoen m² bereikte, wat een stijging betekent van + 3,6% in vergelijking met 
2019. Net als vorig jaar blijft Duitsland de sterkste markt in Europa met een omzet van 
52,7 miljoen m² (+ 6,1% in vergelijking met 2019). Hoewel zowel Frankrijk als Groot-
Brittannië 37,1 miljoen m² vloerbedekking hebben verkocht, was het groeipercentage 
in Groot-Brittannië (+ 13,7% in vergelijking met 2019) veel hoger dan in Frankrijk (+ 
1,6% in vergelijking met 2019). Net als in Groot-Brittannië steeg de omzet in Nederland 
met + 13,8% tot 21,1 miljoen m² verkochte vloeren. Het enige grote land in West-
Europa waar de omzet daalde, was Spanje (14,6 miljoen m² verkocht, - 12,8%). 
 
De omzet in Oost-Europa bleef stabiel in vergelijking met 2019 (- 0,2%, 134,8 miljoen 
m² verkocht). Rusland, de grootste markt van de regio, bleef groeien in 2020 met 46,2 
miljoen m² verkochte vloeren (+ 5,6% in vergelijking met 2019). De omzet in Polen 
kromp met - 6,6% (29,0 miljoen m² verkocht), terwijl Oekraïne zijn plaats in de top drie 
van Oost-Europese markten kon verdedigen met een groeipercentage van + 1,1% in 
vergelijking met het voorgaande jaar ( 10,4 miljoen m² verkocht). De omzet in 
Roemenië kromp met - 4,9% (9,6 miljoen m² verkocht) terwijl de markt in Hongarije 
groeide met + 11,7% (7,7 miljoen m² verkocht). 
 
In Noord-Amerika werd 49,1 miljoen vloerbedekking verkocht, wat eenstijging 
betekent van 22,4 % in vergelijking met 2019. De Amerikaanse kende een sterke groei 
van + 28,1% in vergelijking met 2019 (38,1 miljoen m² verkocht), terwijl Canada een 
omzetstijging boekte van + 6,1% (11,0 miljoen m² verkocht). 
  



 

 
 

 

In alle andere regio's rapporteerden EPLF-leden een omzetdaling. Azië noteerde de 
grootste daling met - 11,9% (25,1 miljoen m² verkocht). In Latijns-Amerika werd 14,1 
miljoen m² verkocht (- 10,1% in vergelijking met 2019), in Australië/Oceanië 3,2 
miljoen m² (- 10,7% in vergelijking met 2019) en in Afrika 4,7 miljoen m² (- 5,6% in 
vergelijking met tot 2019). 
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Over EPLF: De vereniging van Europese producenten van laminaatvloeren, opgericht in 1994 in Duitsland, 
vertegenwoordigt de belangrijkste producenten van laminaatvloeren in Europa en hun leveranciers. De 
focus van haar werkzaamheden ligt op onderzoek, ontwikkeling, normalisatie en vertegenwoordiging op 
internationale beurzen. Het management is sinds november 2019 verhuisd naar Brussel. 

 


