Renovatie particuliere badkamer

NIEUW
IN
NEDERLAND!

‘Fibo Trespo, daar valt niet
tegenop te tegelen!’
Klusbedrijf René Verkerk heeft voordelen Fibo Trespo ondervonden!
René Verkerk van het gelijknamige klusbedrijf heeft de kant & klare tegelpanelen van Fibo Trespo ontdekt
tijdens een demodag bij een bouwmaterialenhandel. Inmiddels heeft hij dit bijzondere product toegepast
bij twee zeer uiteenlopende projecten: de bouw van een nieuwe bedrijfskantine van BAM Rotterdam en de
renovatie van een particuliere badkamer. U leest alles over René zijn ervaring met Fibo Trespo en de concrete
voordelen, die hij - ten op zichte van traditioneel tegelwerk - heeft ondervonden.

Kant & klare tegelpanelen
• 100% waterbestendig (HPL toplaag en Backing)
• Aanzienlijke verkorting van de bouwtijd
• Ook direct over bestaand tegelwerk te plaatsen
• Eenvoudig, droog en schoon te verwerken
• Diverse decors met luxe uitstraling

www.fibo-trespo.nl

Renovatie badkamer binnen 2 weken klaar
De eerste klus, die René Verkerk opleverde was een gerenoveerde badkamer bij een goede relatie van hem, Bas van Tilburg in Eindhoven. Bas,
die in het dagelijks leven een drukke interim management praktijk leidt:
“Mijn vrouw en ik zaten al jaren tegen die badkamer aan te hikken. Ja, er
moet echt wat aan gebeuren. En nee, we hebben geen zin om vier of zes
weken in de rommel te zitten en te moeten kamperen in ons eigen huis.
Dus het kwam er niet van. Totdat René met deze oplossing kwam.
Het was even wennen aan het idee, maar het zag er zeer aantrekkelijk uit.
En een doorlooptijd van krap twee weken verlaagt de drempel enorm.”

Trots op strak resultaat
Bas van Tilburg kijkt tevreden terug op het project: “Het oude tegelwerk,
dat nog zeer strak op de muur zat, kon gewoon blijven. Eigenlijk functioneerde René als een timmerman, met het rachelwerk en de platen. En
hoefden dus geen tegels van de muur en dat scheelt natuurlijk veel troep
en tijd. Het eindresultaat is erg strak, ook dankzij de aluminium profielen.
En het is ook veel makkelijker als het gaat om het schoonmaken. Ik laat het
altijd graag aan onze visite zien. De mensen zijn altijd verrast als ik ze vertel
om welk materiaal het gaat. Hier is gewoon niet tegenop te tegelen!”

Blikvanger in het bedrijfsrestaurant van BAM
Jack van Dijk, uitvoerder bij de BAM in Rotterdam, heeft een vergelijkbare
ervaring als René Verkerk: “Ik kwam Fibo Trespo tegen tijdens een beurs
in Gorinchem. Ik vond het materiaal bijzonder en had direct een idee voor
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een specifieke toepassing: de uitgiftebalie voor ons nieuwe bedrijfsrestaurant. We hadden tegels gepland, maar dat geeft op deze plek een beetje
het beeld van een slagerij. Terwijl de balie juist het visitekaartje van het
restaurant is. Het materiaal van Fibo Trespo heeft een mooiere uitstraling
en is tegelijk zeer degelijk. Via importeur RET kwam ik in contact met
René Verkerk en hij heeft het project gerealiseerd. Dat ging goed en vlot,
bovendien heb je met plaatmateriaal gewoon veel minder rommel. Het
leuke is dat tijdens de eerste open dag van het restaurant veel collega’s
naar mij toe kwamen met de vraag: “Welk materiaal is dit?”. Zij zijn de
kenners en waren duidelijk onder de indruk, want de balie is opvallend en
het ziet er perfect uit.”

Tevreden klanten
René Verkerk heeft er dus met Fibo Trespo tevreden klanten bij. Wat hem
Bedrijfskantine BAM Rotterdam

betreft snijdt het mes aan twee kanten: “Het werkt voor mijzelf ook heel
prettig. Met de panelen heb je natuurlijk ook precisiewerk. Het materiaal is
perfect op maat te zagen, je maakt er makkelijk gaten in. Waar je goed op
moet letten is dat de ondergrond vlak is. Maar dat is meestal eenvoudig te
realiseren. Daarnaast is het zaak om goed af te kitten. Als ik het mag
samenvatten: het gebruiksgemak en de resultaten zijn uitstekend. Bovendien heb je een goede keus in vormen en kleuren. Kortom: ik kan Fibo
Trespo aan al mijn collega’s, groot en klein, aanbevelen!”

www.fibo-trespo.nl

