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SABA = SABA International  



opgericht in 1933

ontwikkeling, productie & verkoop van lijmen en kitten

business-to-business

wereldwijd in geselecteerde markten

product- én applicatieondersteuning

technische én persoonlijke verbinding

sterk innovatief

SABA - profiel



1933 2013

oprichting chemische fabriek SABA 
door de heren Salm en Baruch

1960

nieuwe grondstoffen op de markt: 
SABA start met de productie van 
kitten

1980

SABA start met de productie van 
chemische resistente kitten en kitten 
voor voertuigen

1990

SABA introduceert als eerste bedrijf ter 
wereld een watergedragen lijm voor 
schuim met directe aanvangshechting

SABA viert haar 
80-jarig jubileum

2033

SABA viert haar 
100-jarig jubileum

2015

SABA lanceert 
‘Zero Overspray’ 
technologie

SABA - tijdlijn



SABA anno 2019

wereldwijd ca. 175 medewerkers

2 business units: FBA en IAS

HQ’s in NL - Dinxperlo



Waar kunt U SABA lijmen en kitten in de 
praktijk tegenkomen?

toepassingen

BOUW
Infrastructuur – Petrochemie – Bouw

kit 



Waar kunt U SABA lijmen en kitten in de 
praktijk tegenkomen?

toepassingen

FOAM
Matrassen – Meubels – Foamconfectie

lijm 



Waar kunt U SABA lijmen en kitten in de 
praktijk tegenkomen?

toepassingen

TRANSPORT
Truck - Bus - Rail

lijm-kit



Markten veranderen
SABA innoveert – een praktisch voorbeeld

https://m.youtube.com/watch?v=o-
KZ78bR24M&time_continue=5



Nieuwbouw



exponentiele groei -> uit jas gegroeid 

huidige faciliteiten verouderd -> representativiteit en efficiency 

meerdere locaties -> cultuur en efficiency

toekomst proof maken -> ambities 

Waarom?



metafoor voor aanleiding: ‘gezamenlijke lunch’

sterke betrokkenheid van werknemers
werkgroepen -> meedenken
externe bedrijfsbezoeken -> inspiratie

veel aandacht voor juiste locatie

samenwerking met gemeente en vroegtijdige informatie omwonenden

externe project coördinator -> interne stuurgroep

Hoe – onderdelen van onze aanpak
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bouw nieuwe lijmfabriek – ca. 5.000 m2

bouw nieuw kantoor – ca. 3.000 m2

in Dinxperlo

aansluitend aan onze huidige kitfabriek 

energieneutraal

kenniscentrum 

één centraal werkcafé 

investeren in machinepark en installaties

Experience Center

Wat gaan we doen?



SABA’s kernwaarden impliciet tot uiting gebracht
gericht op de buitenwereld
innovatie
continue verbetering

begrippen
transparant
welkom
open
toegankelijk

een efficiënt werkende fabriek die kwalitatief en 
kwantitatief klaar is voor de toekomst

verantwoord bouwen - duurzaam

een kantoorgebouw waar het ‘goed toeven’ is
voor gasten/klanten -> welkom, kenniscentrum
voor medewerkers -> trots, werkplezier, samen werken

Uitgangspunten?



Huidige situatie



Nieuwe situatie



Hoe gaat het nieuwe SABA er uit zien?

https://youtu.be/o4BAMVlBO5k




