
Het Jam Hotel is het hotel waar iedereen het over heeft in Brussel, ‘The 
place to be’ sinds de zomer van 2016. Het is dan ook geen toeval dat dit 
hotel 2 prestigieuze ‘VENUEZ Hospitality Awards’ gewonnen heeft in 
2016: Best Hotel Concept en Best Design! In dit oude bureaugebouw uit 
de jaren ’70 werden 78 kamers ontworpen, in de brute stijl van het beton.
Het ontwerp en de inrichting werden verwezenlijkt door een 

gerenommeerd binnenhuisarchitect: Lionel Jadot, expert in 

het mixen en matchen van ongelijksoortige ontwerpen en  

tendensen van verschillende stijlen, altijd uitlopend op een 

verrassend en volledig harmonieus geheel. Zijn zowel 

vrijgevochten als artistieke benadering heeft het mogelijk 

gemaakt om ruimtes te creëren met zowel brute kantjes als 

meer gezellige aspecten, waar de klant zonder enige twijfel 

gelukkig tot rust kan komen.

Beton, bekistingen, houtwerk in licht dennenhout, zichtbare 

leidingen en brute metalen geven aan dit oudere gebouw een 

typische toets. Deze specifieke eigenschap is ook heel 

kenmerkend voor de opgewaardeerde loodsen, dokken of 

fabrieken die je overal in de Verenigde Staten terugziet. 

Project: jAM HoteL, BrUsseL 

Een Bostikvloer in hét designhotel van Brussel

projEctpartnErs

Uitvoering
Proshop (Genval), en

AM Expert Construct (Jette)

toEgEpastE matErialEn:

Primer: Nibogrund G 17

egaline: Niboplan FA 600

Hierdoor krijgt het hotel een min of meer gelijkaardige 

uitstraling als de New-Yorkse Red Hook (een uit rode klei 

opgebouwde wijk in Brooklyn).

Het gebruik van Bostik is in deze renovatie niet te 

onderschatten. Het geheel van de  vloeren, verwezenlijkt 

door het bedrijf AM Expert van Catalin Sutac en Mihaï Ungur, 

werd immers uitgevoerd met het ingenieuze “Nibogrund G17 

– Niboplan FA600-systeem” van Bostik. Na het behandelen 

met de primer en de reparatiemortel van Bostik werd de vloer 

ofwel ruw gelaten, (zonder verdere behandeling of 

vloerbedekking) ofwel bedekt met een polyurethaan verf, 

zodat het resultaat volledig in lijn ligt met de stijl van dit  

prachtige project. 



Kwaliteit, eindsterkte en kostenbeheersing zijn de 
sleutelwoorden. 

Dit project bewijst eveneens dat een hechte samenwerking 

tussen een aannemer, een groothandelaar-verdeler (het 

bedrijf Proshop in Genval), vertegenwoordigd door Vincent 

de Moor, en een sterk merk als Bostik, nog steeds mogelijk is 

en een absolute meerwaarde vormt voor de opvolging en de 

uitvoering van dit project tot een uitzonderlijk mooi 

resultaat.

Indien u op bezoek bent in Brussel, aarzel dan niet om een 

kamer te boeken in het Jam Hotel, met Bostik aan uw voeten 

natuurlijk…
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