
Er gaat veel professionalisme schuil achter de belevingswereld van de nieuwe ultieme 

Thermen Berendonck in Wijchen bij Nijmegen. Elf Bostik producten zorgen in de talrijke 

sauna’s, binnen- en buitenbaden, zoutbaden en rustruimten voor een idyllische uitstraling 

van wanden en vloeren. Bijzondere productkwaliteiten worden door de unieke sfeer van 

wanden en vloeren onzichtbaar zichtbaar. 

“Elke smet, elke loshangende tegel of waterdoorlatende voeg, verstoort het unieke beeld van Thermen Berendonck”. De 

voorbereiding, bevestiging en afwerking is zeker zo belangrijk als de unieke keuze van de tegels die veelal afkomstig zijn uit 

landen zoals India, om die natuurlijke uitstraling en sfeer van die landen naar Wijchen te halen.

Het Project
Thermen Berendonck is na Thermen Bussloo en Soesterberg 

de derde thema-wellness beleving van Quality Wellness 

Resorts, met als thema de sprookjesachtige verhalen en 

betoverde wellness uit het wondermooie Azië, samengebracht 

in de sfeer van 1001 Nacht. Een complete wellnessbeleving met 

uiteenlopende sauna’s, met een ultra binnen-buitenbad van 50 

bij 10 meter; met afkoelbaden in sprookjesachtige decors; 

rustruimten met uitzicht over de Berendonck en met de 

PROJECT:  THERMEN BERENDONCK

Bostik maakt met onzichtbare 
kwaliteiten sprookjes zichtbaar

PROJECTPARTNERS

Opdrachtgever Ultrabad, Urk

Tegelzetter Team onder leiding van Sjon v. Dokkum

TOEGEPASTE MATERIALEN:

Ardagrip Classic                                  Ardaflex Marmor

Stucco W-140                                Ardaflex Flexmortel

Stucco W-140 DR                           Ardaflex Turbo

Ardatec Membraan                     Ardaflex S2 Premium

Turbotec 2K+                                  Ardacolor Flex

Ardatape                                           Ardacolor Xtrem Easy

grootste theatersauna van Europa. Het overgrote deel van deze 

wellnessruimten werden betegeld door UltraBad uit Urk en 

voorbewerkt, verlijmd en afgevoegd met Bostik producten.



De verwerking
Sjon van Dokkum van Ultra Bad: “Dit is het meest ultieme 

project uit ons zeventienjarig bestaan als bedrijf”. Bij complexe 

projecten als dit weten we ons in de voorbereiding als 

uitvoering gesteund door kennis en advies van Bostik. Samen 

zoeken we naar de beste aanpak en de meest duurzame en 

snel verwerkbare oplossingen. Want hier draait alles om: 

kwaliteit, duurzaamheid en een hoge verwerkingssnelheid. 

Producten worden blootgesteld aan hoge temperatuur-

schommelingen, waardoor extra hoge eisen aan de producten 

worden gesteld. Elke tegel behaalt zijn optimale uitstraling 

door de juiste verlijming, die essentieel is voor een lange 

duurzaamheid. 

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Ook al blijven de producten veelal onzichtbaar, Thermen 

Berendonck is een showroom van Bostik kwaliteiten, 

bestaande uit voorstrijkmiddelen, membranen, lijmen en 

voegmiddelen. Elf toegepaste Bostik producten dragen bij 

aan de ultieme wellnessbeleving die Berendonck biedt.



BOSTIK HOTLINE

Den Bosch NL   +31 (0)73 6 244 244
Oosterhout NL   +31 (0)162 491 000
Gent BE  +32 (0)9 255 17 17

Bostik B.V.

Postbus 303, 5201 AH ’s-Hertogenbosch, Nederland

Phone: +31 (0)73 6 244 244 

E-mail: infoNL@bostik.com 

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV 

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, België

Phone: +32 (0)9 255 17 17

E-mail: info.be@bostik.com

www.bostik.be


