
De uitdaging

nummer

november 2006

15

Projectgegevens

Project
Nieuwbouw

Architect
Van Lierop Cuypers Spierings Architecten, Bergeijk

Opdrachtgever
Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen bv, Hooge Mierde

Uitvoering
MAT Afbouw B.V. Zaltbommel

Ploeggrootte
gemiddeld 10 man

Start project
april 2006

Oplevering
juli 2006

‘Projecties’ is een periodieke uitgave van

MAT Afbouw B.V. om geïnteresseerden in

woord en beeld te informeren over bijzon-

dere of anderszins interessante projecten

waarbij de afbouw werd uitgevoerd door

MAT Afbouw B.V.

projecties

De tandheelkundekliniek is gevestigd in een strak

modern gebouw met veel raampartijen. Er is een

nadrukkelijke lichtinval op de wanden. Strijklicht

geeft het interieur weliswaar een mooie en warme

uitstraling maar laat ook de oneffenheden zien.

Voor MAT is elk project een uitdaging. De uitdaging

kan innovatief vormtechnisch zijn of ze kan een

nieuw product zijn dat de techniek op een nog betere

manier kan ondersteunen. De uitdaging is groot als

door een nieuw product het kwaliteitsniveau stijgt.

Spray-Plast®, andere wijzen van beplaten en andere

plaatmaterialen, hebben er voor gezorgd dat het

afwerkingsniveau van klasse B in één keer door-

geschoten is naar klasse A-plus.

In de kliniek zijn de meeste wanden en plafonds

voorzien van Spray-Plast® zodat een egale onder-

grond als basis voor de afwerking is verkregen.

Het eindresultaat is er naar. Snel, tegen relatief lage

kosten, is de afwerking van de kliniek een esthetische

treffer geworden. Een harmonisch geheel waar

zowel patiënt als personeel zich prettig bij voelt. Een

geslaagd resultaat waar MAT een bijdrage aan mocht

leveren.

Productie en realisatie:
EMEL producties Sprang-Capelle
i.s.m. Nika grafische vormgeving, Vught
Fotografie: Maria Lentjes

MAT Afbouw B.V.
Postbus 2035

5300 CA Zaltbommel

Telefoon (0418) 58 70 70

Fax (0418) 58 70 60

email info@mat.jajo.com

www.matafbouw.nl



Quality of life
Quole, de naam van de kliniek in Waalre,

staat voor: ‘quality of life Eijsbouts’ en

beoogt harmonie tussen lichaam en geest.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel

de samenstelling als de inrichting van de

kliniek op deze gedachte is gebaseerd.

De hedendaagse filosoof Alain de Botton schrijft in zijn boek

‘de architectuur van het geluk’ dat kleur en bekleding van

muren, de soort vloerbedekking en ontwerp van meubilair

weliswaar onbelangrijk lijken, maar dat het uiterlijk en uit-

straling van onze interieurs wel degelijk van groot belang

zijn voor ons geluk en welzijn. Een patiënt zal dan ook zeker

baat hebben bij een verblijf in een mooie, harmonieuze

omgeving.

Kliniek voor tandheelkunde en implantologie

Schoonheid van het hoogste niveau
Spray-Plast®
en afwerkingsniveau A-plus

MAT is voortdurend bezig met het verhogen van het

kwaliteitsniveau van de droge afbouw. Nieuwe ont-

wikkelingen worden op de voet gevolgd en nieuwe

producten worden langdurig getest.

Spray-Plast®, een highbuild-coating, is een nieuwe

ontwikkeling op de Nederlandse afbouwmarkt.

Deze highbuild-coating, op basis van watergedragen

acrylaat, kan rechtstreeks op gipskartonnen wanden

en plafonds worden gespoten waarna het een basis

vormt voor afwerkingsniveau A. Dunpleister, primer

en voorstrijk worden in één vloeiende handeling aan-

gebracht waardoor een stukadoor niet meer nodig is.

Het materiaal wordt opgebracht middels een airless

spuittechniek. De hoge klimatologische omstandig-

heden tijdens de verwerking zijn bepalend voor het

eindresultaat.

Na droging is het vlak 100% dekkend en heft het zuiging-

en structuurverschillen op. Daarbij is de hechting bij-

zonder goed. Afhankelijk van de aangeleverde onder-

grondstatus geeft Spray-Plast® een resultaat dat

superieur is aan het resultaat van de huidige toege-

paste primer- en verfsystemen. Prettige bijkomstig-

heid is dat Spray-Plast® ook nog eens een positieve

invloed heeft op de krasvastheid van de wanden.
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