Prachtig tegelwerk bestand tegen vocht
en belasting
PROJECT: WELLNESSELANDE BARENDRECHT
Sport- en ontspanningscentrum Wellnesselande bestaat onder meer uit een zwembad,
sauna, stoomcabine, whirlpool, vergaderzaal, lounge/bar en zonnebanken. Tijdens de bouw
van dit multifunctionele complex lag de uitdaging in de verwerking van verschillende
soorten tegels met ieder hun eigen functie. “We hebben daarom bewust voor Bostik gekozen.
Bostik biedt voor elke toepassing hoogwaardige afdichtingsmiddelen, lijmen en
voegmiddelen, ook voor vochtige ruimten en vloeren die zwaar belast worden”, vertelt Peter
van Rossum van Pegra Woondecor uit Oss dat in opdracht van de aannemer de betegeling
verzorgde
Wie een rondje door het wellnesscentrum loopt, kijkt de ogen
uit. Elke ruimte heeft zijn eigen sfeer die mede bepaald wordt
door de prachtige tegels die op gedegen wijze verwerkt zijn.
Van grote keramische tegels met granietstructuur, beloopbare melkglastegels en langwerpige tegels met houtnerf tot
mozaïektegels in de sauna, het zwembad en de douches. “Elke
ruimte heeft zijn eigen functie”, legt Van Rossum uit. “Het
tegelwerk in de natte ruimten moet bestand zijn tegen zware

belasting en moet op veel plaatsen waterdicht zijn. Dankzij
onder meer Ardatec FlexDicht en Ardatape van Bostik hebben
we dat prima kunnen invullen. Maar ook de grote beloopbare
tegels hebben we met Bostik stevig op de ondergrond
kunnen bevestigen. Daardoor hoeft een pandeigenaar zich
geen zorgen te maken en kunnen zijn gasten duurzaam
genieten van het resultaat.”

PROJECTPARTNERS

TOEGEPASTE MATERIALEN:

Opdrachtgever

Wellnesselande Barendrecht

Ardalan Best

Ardacolor Maxi

Tegelzetbedrijf

Pegra Woondecor, Oss

Ardaflex Flexmortel

Ardatape

Ardaflex Light

Ardatec Flexdicht

Ondersteuning
Voor Peter van Rossum was de keuze voor Bostik een logische. “We hebben in het verleden ook met andere merken
gewerkt, maar sinds vier jaren werken we met Ardal. Daarmee
hebben we alleen maar positieve ervaringen. De producten
bieden niet alleen duurzame kwaliteit, ze zijn ook nog eens
prettig te verwerken. Bovendien krijgen we vanuit Bostik
goede adviezen en ondersteuning waar nodig, in dit geval in
de persoon van Roy Mertens. Hij heeft voor ons per ruimte
een passende oplossing uitgewerkt. Een hele zorg minder!”
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