BetonReform produceert duurzame vloer voor winkelpand

Betonnen kwaliteitsvloer voor Blijdesteijn Mode
Stijlmodehuis Blijdesteijn in Tiel opende op 18
februari 2012 zijn nieuwe winkelpand: met 3500 m2
bijna twee keer zo groot als het oude onderkomen.
Voor de vloerafwerking maakte het bijna 180 jaar
oude familiebedrijf een verrassende en eigentijdse
keuze: beton. De firma BetonReform realiseerde
voor de nieuwbouw een duurzame, onderhoudsvrije, kwalitatief hoogwaardige en zeer stijlvolle
betonvloer.
Eigentijds
Blijdesteijn Mode heeft zich in de loop der geschiedenis al vele malen vernieuwd. Om plaats te bieden
aan het steeds groeiende assortiment was nieuwbouw nodig. De kans om vijf aangrenzende panden
op te kopen, maakte dit mogelijk. In overleg met de
Duitse binnenhuisarchitect [Blocher Blochernaam
invullen] werd gezocht naar eigentijdse oplossingen,
passend bij de moderne uitstraling van de nieuwbouw ontworpen door architect Sjoerd Berghuis.
Directeur Franklin van Blijdesteijn: "We kozen voor
een eenvoudige, vlakke betonnen vloer omdat dit
makkelijk is in het onderhoud en niet te opvallend.
Zo komen onze producten goed tot hun recht."
Duurzaam procedé
Als leverancier van de betonnen winkelvloer werd
gekozen voor BetonReform uit Heukelum. Deze
jonge onderneming ontwikkelde en optimaliseerde
een ambachtelijke methode om beton kwalitatief
op te waarderen tot een stijlvolle en kosteneffectieve
vloerafwerking. Hierbij wordt de grove betonnen
vloer stapsgewijs gladgeschuurd met speciale

schuurmachines met diamanten slijpschijven.
Het beton wordt geïmpregneerd met een natuurlijk
verhardingsmateriaal. Het polijsten van de toplaag
zorgt voor de gewenste afwerking: mat, zijdeglans
of hoogglans.
Snoeihard en superstrak
Michel van Rossum van BetonReform: "Velen zien
beton als grof basismateriaal. Onze bewerking
toont aan dat het een esthetisch zeer stijlvolle
aankleding kan zijn, met alle voordelen van het
product. De duurzame bewerkingsmethode maakt
de vloer snoeihard en superstrak. En elke vloer is
anders, want er zijn veel variaties op het basisproces
mogelijk."
Voor Blijdesteijn creëerde BetonReform een vloer
met een tijdloze uitstraling die door de romige
zandkleur toch een warmte indruk geeft. "De vloer
is zeer slijtvast en goed bestand tegen de vele
duizenden klanten die er overheen zullen lopen",
aldus Van Rossum.
Voor nieuwbouw en herbestemming
De betonnen vloer voor Blijdesteijn is in Nederland
de eerste toepassing in een retailomgeving.
BetonReform leverde eerder al betonnen vloeren
voor ondermeer autoshowrooms, villa's en industriehallen. Het procedé is zowel toepasbaar op nieuwe
betonvloeren als bij renovatie. Daardoor is het ook
zeer interessant bij hergebruik van bestaande
gebouwen, waarbij bijvoorbeeld kantoorpanden
een woonbestemming krijgen.

