Nieuw restaurant Waves in Grand
Amrâth Kurhaus Hotel Scheveningen.
Project: kurhaus scheveningen
Onder de nieuwe eigenaar Amrâth hotels heeft het vermaarde Kurhaus in
Scheveningen een imponerende facelift ondergaan. Zo werd aan de
boulevardzijde, met prachtig uitzicht over strand en zee, restaurant Waves
geopend, met het grootste terras van Scheveningen dat plaats biedt aan 300
gasten. Het restaurant werd voorzien van een Lalegno visgraat parketvloer,
geplaatst door Zweerus Parket en verlijmd met Bostik Parfix Classic, nadat de
vloer eerst was voorgestreken met de primer Renogrund PU Rapid. Het
eindresultaat is 800m2 puur vakwerk.
Het rijksmonument het Kurhaus in Scheveningen heeft sinds
de overname door Hotel group Amrâth haar oude glorie
volledig hervonden. Het voormalige restaurant Kandinsky
werd omgetoverd tot restaurant ‘Waves’, stijlvol en fraai
aansluitend bij de sfeer van het Kurhaus. Chef-kok Marc
Smeets schotelt hier de heerlijkste gerechten voor, het
uitzicht doet de rest.

Facelift in 6 weken
Onder directie van general manager Marcel Bosman en het
toeziend oog van de architect Ray Kentie van ‘Kentie en
Partners
architekten’
uit
Zwanenburg,
leverden
hoofdaannemer Pleijsier Bouw en Onderhoud uit Genemuiden
en Zweerus Parket uit Amsterdam een geweldige prestatie,
om het restaurant annex bar met een oppervlakte van 800m2
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in zes weken tijd een totaal nieuw modern en stijlvol imago te
geven. Jeroen Zweerus zegt daarover: “Om een dergelijke klus
in zo’n kort tijdbestek te realiseren, heb je een strakke planning
nodig, goede vakmensen, maar vooral ook betrouwbare
toeleveranciers. Dat is Bostik, sterk in advies en begeleiding.
Met Bostik sta je er niet alleen voor, noch in de voorfase bij het
zoeken naar de beste primers en lijmen, noch in de uitvoerende
fase in het verlenen van advies rond de verwerking,
temperatuur en vochtigheidsgraad. De samenwerking klikt en
dan kom je tot een prachtig resultaat, zoals deze vloer dat laat
zien. Wij kregen van de manager van het Kurhaus alleen maar
complimenten”, zegt Jeroen Zweerus met terechte trots.
Primer: Renogrund PU Rapid
Alvorens de nieuwe parketvloer kon worden aangebracht,
verwijderde hoofdaannemer Pleijsier Bouw en Onderhoud de
oude vloerbedekking. Vervolgens werd de ruwe betonnen
grondlaag voorbehandeld met Renogrund PU Rapid. Dit is een
primer die zich eenvoudig laat verwerken. Hij is oplosmiddelvrij,
verspreidt een neutrale geur en dringt diep in de ondergrond
door, waardoor hij een hoge hechtsterkte heeft. Tevens werkt
hij snelverhardend. Renogrund PU Rapid is geschikt voor
ondergronden zoals beton, cementdekvloer, dekvloeren op
basis van calcium- en magnesiumsulfaat. Zeker bij ruwe
ondergronden zoals in het Kurhaus, waar oude lijm- en
egaliseermiddelrestanten en oude wateroplosbare lijmen

aanwezig zijn, biedt Renogrund PU Rapid een perfecte
voorstrijk.
Parketlijm: Parfix Classic
Vervolgens kon het nieuwe parket Lalegno, geleverd door
Albers Parketgroothandel, worden aangebracht. De visgraat
vloer heeft een afmeting van 15 x 610 x 122 mm en werd
verlijmd met de Parfix Classic. Lalegno is een meerlagig
parket, met een 4 mm toplaag. Voor de verlijming werd
gebruik gemaakt van de nieuwe Parfix Classic, afgeleid van de
vroegere Parcol Mono Hybride Easy: een 1-component MS
hybridelijm voor het verlijmen van parket. Parfix Classic is
geschikt voor vrijwel alle ondergronden en kent een betere
geluidsisolatie. Deze lijm bevat geen water: men loopt dus
geen risico op vervorming van het hout. De lijm is eveneens
geschikt voor vloerverwarming en de vloer is permanent
elastisch.
Om tot een perfect afgewerkte vloer te komen, werd deze
door Zweerus Parket gepolijst, in de black forest gezet en
tweemaal afgelakt. Het Kurhaus heeft er met het nieuwe
Waves een pareltje bij, niet in het minst omdat de vloer een
essentieel onderdeel uitmaakt van de glanzende en luxe
uitstraling van dit driesterren restaurant.
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