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Krion Snow White, wit blijft echt wit.

Grandeur in
het hart van
de Betuwe
Wie als gast het Van der Valk hotel in Tiel bezoekt, wordt
onthaald op smaakvolle interieurs, zowel in de horeca als op de
hotelkamers. Het hotel baadt in een sfeer van luxe en bereidt
daarmee iedere gast een warm welkom.
Met de grootste zorg heeft projectmanagement bureau DutchProject,
met aan het roer Peter Wijnen, interieurs gecreëerd, waar zelfs de
meest verwende hotelgast even stil van wordt. Aan de basis van
het interieur staan zorgvuldig geselecteerde materialen, geleverd
door RET Interieur. We spraken op locatie in Tiel met Sidney Schalk,
accountmanager bij RET Interieur.

'DE KRION SOLID SURFACE
WASBAKKEN ZIJN ERG PUUR VAN
SAMENSTELLING'
Kronospan K005 PW Oyster Urban Oak.

HOOGWAARDIGE AFWERKING
IN TOTALE HARMONIE
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'DE EYECATCHERS KOMEN
UIT DE KRONOSPAN
TRENDCOLLECTIE'

MEER DAN 100 JAAR EXPERTISE
Het in Utrecht gevestigde RET Interieur is de jongste telg
binnen het RET Bouwproducten imperium. “We zijn een van
de grootste importeurs op het gebied van bouw- en afbouwproducten in Nederland. We leveren HPL en Decorspaan
van Kronospan en SKIN, MDF van SKIN en Valchromat. We
zijn Krion dealer, het kwaliteitsmerk van Porcelanosa Solid
Surface en we leveren OSB Color. Kantenband komt van
Hranipex. Daarnaast voorzien we de markt van allerhande
basis plaatmateriaal”, aldus Schalk.

24-UURS LEVERING IS GEEN PROBLEEM

Op de vraag voor welke interieurelementen deze panelen gebruikt
zijn, antwoordt hij: “Diverse wanden zijn voorzien van Kronospan,
het meubilair is eruit opgetrokken en de lambrisering is ermee
gedaan. Het bijzondere aan Kronospan is de zeer fijne print in
samenhang met de voelbare structuur op de panelen. Het natuurlijke wordt daarmee zeer dicht benaderd.”

KLANTGERICHT MAATWERK

Schalk: “Nog een bijzonder geslaagd element zijn de Krion wasbakken die toegepast zijn in het gerenoveerde gedeelte. Deze komen
van Porcelanosa Group. Wereldwijd is dit één van de grootste
spelers op het gebied van tegels en sanitair voor de hotelbranche.
De Krion Solid Surface wasbakken zijn erg puur van samenstelling,
99,8% alu hydroxide. Dit levert een zeer zuiver wit op, waarbij er
nagenoeg geen verkleuring optreedt.”

Kronospan K003PW Tobacco Creaft Oak.

Ook de Krion Solid Surface platen zijn juweeltjes. Net als bij de
wasbakken, zorgt de zuiverheid van de samenstelling voor een
witte kleur die ongekend wit is. Door toevoeging van pigmenten
worden andere kleuren verkregen, die zeer helder en fris zijn en
blijven. Krion produceert Bisfenol A (BPA) vrij, wat het materiaal
geschikt maakt voor gebruik bij levensmiddelen. “Het materiaal
is anti-bacterieel, makkelijk in onderhoud en thermoformeerbaar”, voegt Schalk toe. “Reparaties kunnen naadloos uitgevoerd
worden en de eigenschappen zijn antistatisch, geluidsdempend
en brandveilig.” Krion is bovendien 100% recyclebaar, wat
bijdraagt aan een stuk duurzaamheid.

“De eyecatchers komen uit de Kronospan trendcollectie”, opent
Schalk het gesprek. “We hebben een prachtig paneel geleverd,
waarmee gerenoveerd is, de K003 PW Tobacco Creaft Oak. Voor
de nieuwbouwdelen hebben we de K005 Oyster Urban Oak
gebruikt. RET heeft deze panelen geleverd op advies van de
interieurdesigner.”

WITTE WASBAKKEN DIE WIT BLIJVEN

Grandeur op eenzame hoogte. Skybar SIXX.

Over Krion Solid Surface valt meer te vertellen. “Men heeft een
zeer uitgebreid assortiment met gewaagde kleuren en decors en is
zeer onderscheidend. RET interieur bezoekt een paar keer per jaar
met klanten de Krion fabriek in Valencia, voor een stuk klantenbinding. Mijn doelgroep? Architecten en ontwerpers, zij zijn al langer
bekend met de kwaliteit en uitstraling van Krion Solid Surface en
weten wat deze producten kunnen doen voor een interieur.”

Het natuurlijke wordt zeer dicht benaderd.

Met de toenemende trend om 'just in time' te werken binnen de
(af)bouwwereld heeft RET Interieur geen probleem. Vanuit het
centrale magazijn in Utrecht wordt er binnen 24 uur geleverd.
“Projectdecoren zijn ook snel leverbaar, zij het op bestelling”,
voegt Schalk toe.

“Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan? We zijn een bedrijf
met een hoge mate van ontzorging. Voor onze klanten zagen,
frezen, boren en beplakken we. Ook het leveren van voorgegrond
materiaal behoort tot onze dienstverlening”, schetst Schalk. “We
beschikken over moderne CNC-houtbewerkingsmachines en
garanderen een snelle en nauwkeurige levering.”

SPECIALS WAARMEE MEN ZICH
ONDERSCHEIDEN KAN
Bezoekers aan de HoutPro+ beurs staat iets moois te wachten op
de stand van RET Interieur. “We demonstreren daar wat het effect
is van 3D freeswerk op Valchromat MDF. Het materiaal kent een
hogere dichtheid en een betere buigsterkte dan wat men nu gewend
is. Dat levert schitterende mogelijkheden op”, belooft Schalk. ❚

Kronospan 550SU draagt bij aan de rijke ambiance in Skybar SIXX.
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