
Op het Stadsplein in Genk staat de nieuwe, moderne bibliotheek. Zowel 
van buiten als van binnen een prachtig architecturaal bouwwerk. In een 
modern en strak interieur zorgen eiken mozaïekvloeren voor warmte en 
gezelligheid. Gebroeders Janssen brachten maar liefst 4.500 m² eik 
premier parket aan in evenwijdige banen, verlijmd met Parfix PU 57 van 
Bostik. “We hebben de mozaïek direct op de chape verlijmd. Dankzij de 
lange open tijd en het feit dat Parfix PU 57 geen wachttijd heeft, hebben 
we in korte tijd een prachtige vloer kunnen realiseren.”
De ‘Bibliotheek van de toekomst’ in Genk is ontworpen door 

de bekende architect Vasconi. Hij creëerde een open sfeer

waarbij de bibliotheek de functie krijgt van een centrale 

ontmoetingsplaats. In de ruimte zijn een aparte studieruimte, 

een gezellig leescafé en een theater voor kinderen 

opgenomen. Jong en oud kunnen hier genieten van een 

warme, huiselijke sfeer. Daar past een mooie houten vloer 

uitstekend bij. Vasconi koos voor een eiken mozaïek, gelegd in 

een evenwijdig verband. Dat geeft een mooi designeffect, net 

als bij lamellen op kant.
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Krachtig en prettig 

Gebroeders Janssen kreeg de opdracht om de parketvloer aan 

te brengen. “We hebben parket geselecteerd in samenspraak 

met Holz Bois NV, onze vaste leverancier”, vertelt directeur 

Lode Janssen van het bedrijf dat al sinds 1974 actief is in de 

parketmarkt. “Zij adviseerden ons om de vloerlijm van Bostik 

te gebruiken in dit project. Samen met de adviseur van Bostik 

en de leverancier van het hout hebben we het vloeroppervlak 

beoordeeld. Daarbij hebben we gekeken naar de dekvloer, de 

vochtigheid, de drukvastheid en de aanwezige 



vloerverwarming. Op basis van die bevindingen hebben we de 

keuze gemaakt voor Parfix PU 57, een krachtige 

tweecomponenten polyurethaanlijm van Bostik. Deze lijm 

heeft een lange open tijd en geen wachttijd. Ideale 

eigenschappen voor zo’n groot project. Het product is direct 

op alle ondergronden toepasbaar, vult de oneffenheden goed 

uit en het is heel gemakkelijk en prettig te verwerken. Zeker 

ook omdat Parfix PU 57 geen oplosmiddelen bevat. In alle 

opzichten een perfect product om vloeren vakkundig en 

plezierig te verlijmen.”

“ Parfix PU 57 van Bostik is op alle ondergronden toepasbaar, 
heeft een lange open tijd en geen wachttijd. Ideale 
eigenschappen voor de verlijming van zo’n groot
vloeroppervlak.”

Lode Janssen, Gebroeders Janssen, Kinrooi-Molenbeersel
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