in partnership with

Casestudy:
Amstel Hotel, Nederland
ALLEEN HET BESTE IS GOED GENOEG
Intercontinental Amstel in Amsterdam is een vijfsterren superior hotel.
Het ontving zijn eerste gasten in 1867 en wordt sindsdien geprezen
om zijn koninklijke uitstraling en huiselijke warmte. De 79 kamers en
suites beschikken nog over historische details en geven de ruimtes een
authentiek karakter. Het hotel met al zijn luxe faciliteiten garandeert een
rustgevend verblijf in het bruisende centrum van Amsterdam.

Q-Lon
Schuimdichtingen

Amstel Hotel, Netherlands

Om het bijzondere karakter te behouden moest het hotel onlangs met behoud van de originele
details worden gerenoveerd. In het verleden heeft het hotel klachten gehad van gasten over tocht.
Aannemer Burgy ging op zoek naar een oplossing. Hun partner en ijzerwaren groothandel Gerritse
adviseerde Q-Lon.

Voor ramen en
deuren QL 3096

Edwin Hendriks, Account Manager van groothandel Gerritse IJzerwaren
(onderdeel van Isero IJzerwaren Groep):
”Doordat alles nog in oude staat was, viel het niet mee om een geschikte dichting te
vinden. De QL 3096 bleek voor de ramen perfect, waarbij de ramen volledig tochtdicht
zijn en het beslag niet hoeft te worden bijgesteld. De met het KOMO-certificaat
aangetoonde kwaliteit en duurzaamheid overtuigde de klant. Hij was blij met de
eenvoudige montage en de prima begeleiding van onze kant.”
Schlegel heeft in samenwerking met instituut SHR/SKH in Wageningen maar liefst 102 Q-Lon
dichtingen laten classificeren. De meest belangrijke elementen van de KOMO-classificatie zijn de
terugvering en de terugvering op lange termijn. Nagenoeg alle Q-Lon dichtingen scoren in vergelijking
met andere dichtingsmaterialen (zeer) hoog op dit gebied. Er hoeft minder service verleend te worden
op klachten die bij andere dichtingen na verloop van tijd sneller optreden.
Richard Koopman, Project Manager van aannemer Burgy Bouwbedrijf:
”Wij hebben gekozen voor Q-Lon op basis van de in het KOMO-rapport aangetoonde
kwaliteit en levensduur. Door de goede ondersteuning van Gerritse hebben wij de klant
kunnen leveren wat er werd verwacht. In het Amstel hotel is alleen het beste genoeg.”
Het grote dichtingsvermogen en de eenvoudige verwerking maakt Q-Lon uitermate geschikt voor
restauratiewerkzaamheden. Met Q-Lon kunnen niet alleen houten, maar ook oude toepassingen
van aluminium en kunststof weer goed worden gedicht. Bezoek eens onze website en gebruik de
productfilter voor het selecteren en bekijken van de beschikbare oplossingen.

Voor binnendeuren
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10
jaar

garantie

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK B.V
Oostergracht 36, NL-3763 LZ SOEST, Holland
Tel: 035 - 601 24 33 | Email: info@jpmkok.nl | www.jpmkok.nl
Alle afmetingen zijn opgegeven in mm en zijn nominaal. Schlegel behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
De namen en logo’s van Schlegel en alle verwante handelsmerken (met inbegrip van ‘SCHLEGEL’, ‘SCHLEGEL Red Square Logo’, ‘Red Square Logo’ en
‘Q-Lon’), handelsnamen, en andere intellectuele eigendommen zijn eigendom van Schlegel Acquisition Holdings Limited, dat actief is onder de naam
Schlegel International, en mogen niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating. Alle rechten voorbehouden.
© Schlegel Acquisition Holdings Limited, actief als Schlegel International 2017.

www.schlegel-intl.com
www.schlegel.com
Aug 17 | V1 | CS15

