FIBO TRESPO
BESPAART TIJD
EN GELD BIJ
RENOVATIE
MINDER OVERLAST DOOR
KANT-EN-KLARE TEGELPANELEN
Steeds meer woningbouwcorporaties kiezen
voor renovatie van verouderde huurwoningen
in plaats van sloop en nieuwbouw.
Tijd- en geldbesparing spelen hierbij een rol.
Ook moeten bewoners niet al te lang in de
rotzooi zitten. Daarom kiest Stadlander bij de
renovatie van toiletten, keukens en badkamers
voor Fibo Trespo: kant-en-klare tegelpanelen
die over bestaand tegelwerk geplaatst kunnen
worden. Met als resultaat dat de woningrenovatie binnen een paar dagen is gepiept.

Referentieprojecten
Stadlander - 120 woningen
BrabantWonen - 44 woningen
Stichting Wonen Midden Delfland - 30 woningen
Woningbouwvereniging Zayas - 138 woningen
Woonstad Rotterdam - 68 woningen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
importeur RET Bouwproducten via 030 245 55 55

Stadlander beheert zo’n 15.000 huurwoningen in
West-Brabant en op Tholen. Hiervan worden er
jaarlijks honderden gerenoveerd. “We zochten naar
een manier om de overlast voor bewoners tijdens
renovatie te verminderen”, vertelt projectleider
Theo van Zundert. “Bij traditioneel tegelwerk komt er
veel stof vrij. Er wordt gesloopt, gehakt en gefreesd
voor het leidingwerk. Dit geeft ook geluidsoverlast.
Daarom wilden we de doorlooptijd verkorten en
tegelijkertijd de overlast van bijvoorbeeld stof en
geluid beperken. In de vernieuwende wandpanelen
van Fibo Trespo zagen we de oplossing.”

woning veel ruimte nodig voor de bewerking van de
panelen. Daarom zijn we nu aan het kijken naar een
modulaire toepassing in combinatie met frames. Ons
uiteindelijke doel is hiermee een renovatie binnen één
dag aan te kunnen bieden.”

Minder bouwafval

Met de kant-en-klare tegelwanden van Fibo Trespo is de
renovatie van badkamer, keuken en toilet in een paar
dagen klaar, stelt Van Zundert. “De doorlooptijd is
verkort van zeven naar zo’n drie werkdagen per woning.
Het scheelt enorm veel tijd. Zo plaats je de paneelwanden
over het bestaande tegelwerk heen, waardoor je geen
lagen hoeft af te pellen om vervolgens alles opnieuw op
te bouwen. Daarbij ziet het product er ook heel chic uit
en hebben bewoners veel keus in dessins.”

Koolen verklaart dat Fibo Trespo niet alleen tijdwinst
oplevert, maar ook bouwkosten bespaart. “We hebben
minder bouwafval en ook minder materialen om op
te slaan. Dit betekent dat we ook minder afval- en
opslagcontainers nodig hebben. Dit drukt de renovatiekosten.” De aannemer vond de montage allesbehalve
ingewikkeld. “Het is even wennen, maar van de
leverancier RET Bouwproducten krijg je een toelichting hoe je de spullen moet bevestigen. En natuurlijk
moet je zelf ook goed de voorschriften nalezen. Als je
voor de eerste keer de wandpanelen gebruikt, komt
RET Bouwproducten op locatie inspecteren of de
instructies goed zijn opgevolgd. In de aanloopperiode
hebben we ook onze tijd genomen. Maar al snel
zaten we op nog geen drie dagen voor een complete
keuken-, toilet- en doucherenovatie.”

Minder stof

Makkelijk schoonhouden

Bewoners kregen van Stadlander de keus of de renovatie traditioneel werd uitgevoerd of met Fibo Trespo.
Mevrouw Schouteren uit Steenbergen koos voor de
kant-en-klare tegelwanden. “Ik zag best op tegen de
renovatie van de douche, het toilet en de keuken”,
zegt ze. “Mijn woning is vijfentwintig jaar oud en er
is nooit iets aan gedaan. Met Fibo Trespo was alles
niet alleen sneller klaar, het resultaat is ook heel mooi.
De wanden hebben een designuitstraling en daarbij
kon ik kiezen uit heel veel kleuren. Het is ongelofelijk,
maar binnen drie dagen heb ik een heel nieuw huis
gekregen. En dat met weinig stof en zonder een hoop
lawaai.”

Mevrouw In ‘t Veld uit Bergen op Zoom had in drie
dagen niet alleen een nieuwe badkamer, maar ook
een nieuwe keuken en toilet. “Het ziet er zo mooi uit,
ik geniet er echt van. Van tevoren was ik bang voor
al het stof dat zou vrijkomen, want mijn badkamer
grenst aan de slaapkamer. Maar nadat alles klaar was,
zeemde mijn huishoudelijke hulp alle ramen en dat
was eigenlijk helemaal niet nodig. Mijn hulp is ook
laaiend enthousiast over de tegels. Zij vindt ze ideaal
om bij te houden, het is snel droog en je kunt elk
schoonmaakmiddel gebruiken. En het mooie is, het
lijken net normale hoogglanstegels. Als je niet weet
dat het panelen zijn, dan zie je het niet.”

Sneller klaar

		

DOUCHERENOVATIE
Dag één
1
2
		
3
		
4

Demonteren van bestaand sanitair
Kleine aanpassingen aan installatiewerk, opbouw aanbrengen over
de wand
Houten regelwerk aanbrengen op de wanden en prefab houten
hoeken
Aanbrengen van een vinylvloer met doorgestoffeerde hoeken

Dag twee
5 Aanbrengen startprofiel en hoekprofielen
6 Aanbrengen Fibo Trespo-panelen
7 Afmonteren van het nieuwe sanitair

Niet hakken
Tot voor kort voerden de aannemers De Kok Bouwgroep, Berghbouw en Bouwgroep Jochems binnenrenovaties traditioneel uit voor hun opdrachtgever
Stadlander. “Als horizontale ketenpartners zijn we
altijd op zoek naar vernieuwende materialen en zo
kwamen we uit bij Fibo Trespo”, vertelt Guido Koolen
van De Kok Bouwgroep. “Deze kant-en-klare tegelpanelen hebben zich reeds bewezen in Scandinavië. Zo
kunnen we droog, schoon en snel werken in bewoonde
woningen. De wanden plaatsen we in één arbeidsgang over het bestaande tegelwerk zonder te hakken,
te boren of te frezen. Naast het regelwerk bestaat de
montage vooral uit lijmwerk. Wel is nabij de renovatie-

Fibo Trespo op
Renovatie & Transformatie 2015

Productkenmerken

Op de beurs Renovatie & Transformatie presenteert
leverancier RET Bouwproducten in een uitgewerkte
praktijksituatie de kant-en-klare tegelpanelen.
Deze demonstratie vindt plaats in de Jaarbeurs
Utrecht tijdens de Week van de Bouw van 9 tot
en met 13 februari.
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www.renovatiebeurs.nl

www.fibo-trespo.nl

Basismateriaal watervast verlijmde berken multiplex 9 mm
100% waterdichte (HPL) toplaag
Toplaag en backing zijn ongevoelig voor schimmels en makkelijk
schoon te houden
Milieuvriendelijk: PEFC™ gecertificeerd
15 jaar garantie
Allerlei dessins beschikbaar, veel variaties mogelijk
Afmeting werkend: 302-240 cm x 60 cm
Niet te onderscheiden van traditioneel tegelwerk

