
Salvador Nolte, Maximiliaan Alphonse. - Directeur der
KV. Balatum te Huizen (N.H.). - Geb. 31 Dec. 1892 te
Amsterdam. - Oorspronkelijk bestemd voor het onderwijs,
genoot S. N. daartoe volledige opleiding en behaalde de
ervoor noodige akten. - Daar hij zich echter meer tot
sociale aangelegenheden aangetrokken voelde, trad hij in
1913 in dienst van de Gemeente te Amsterdam en werd te
werk gesteld op het Arbeidsbureau. - Bij het uitbreken
van den wereldoorlog werd hij als jong ambtenaar aan-
stonds voor belangrijke werkzaamheden geplaatst o.m.
de administratieve en commercieele leiding der georgani-
seerde werkverschaffingen in de kleedingindustrie, tevens
de militaire kleeding omvattende. - De staking aan de
Centrale keukens bracht hem de organisatie van de werk-
tijden en arbeidsvoorwaarden. - In 1922 verliet hij den
Gemeentedienst en was gedurende eenige jaren practisch
in binnen- en buitenland in den handel werkzaam, zich
speciaal richtende op de verkoopsorganisatie en het re-
clamewezen. - In 1926 stichtte hij een vennootschap onder
firma, die aanving met den import van de in België gefa-
briceerde nieuwe vloerbedekking „Balatum". Door ratio-
neele organisatie en passende reclame verwierf het artikel
Balatum in Ned. weldra groote bekendheid. S. N. voerde
het principe der dwingend voorgeschreven vaste verkoops-
prijzen in, hetgeen uiteindelijk leidde, ondanks vele moei-
lijkheden, tot een volledige en blijvende saneering van de
vloerbedekkingsmarkt. Het thans wettelijke voorschriit
betreffende de uitverkoopperioden was b.v. reeds m 1926
in de balatum-verkoopscondities opgenomen. De stijgende
afzet van balatum in Ned. leidde tot den successievelijken
aanvang van de fabricage in Nederland. De firma werd
omgezet in een N.V. — thans met een kapitaal van
f 1.250.000 — en het bedrijf breidde zich gestaag uit. Met
de linoleum-fabricage werd eveneens een aanvang ge-
maakt na de verwerving der Sallandsche Vloerzeil- & Li-
noleumfabriek te Wijhe. Na het tot stand komen van int.
overeenkomsten met andere vloerbedekkmgsfabrieken,
werd de fabricage van linoleum opgegeven en de onder-
neming beperkt zich thans tot de fabricage van Balatum
(viltzeil); voor de vervaardiging van grondstoilen zijn even-
eens een viltpapierfabriek en een lakfabriek m bedrij l. De
N.V. heeft thans ook een dochterfabriek m Zweden. In
Ned. heeft de



ter en reeds eenige jaren voorz. van de Centrale van
Fabrikanten en Groothandelaren in Viltpapier. Zijn blij-
vende belangstelling voor het reclame-wezen blijkt uit
zijn voorzitterschap van de Ver. voor Toegepaste Reclame
en zijn bestuurslidmaatschap van den Bond van Adver-
teerders. — Voor zakendoeleinden en genoegen bereisde
S. N. bijna geheel Europa. - Hij is een groot sportlief-
hebber. - Brediusweg 92, Naarden.


