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Thema folie
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HOLLAND GEVELTECHNIEK 
DE WRAP FOLIE SPECIALIST
Leverancier en Applicator Holland geveltechniek is gecertificeerd verwerker door 
Avery Dennison conform de Specialist Façade Installer norm. Dit betekend dat 
Holland geveltechniek werkt volgens de voorschriften die Avery heeft afgenomen 
middels de opleiding met folie. Hier is het SFI certificaat voor uitgereikt. Door de vele 
ervaring die Holland geveltechniek inmiddels heeft vergaard in de verwerking van 
Avery Facade film en de SFI certificering kom je in aanmerking voor de speciale 
projectgarantie ICS van Avery.
 
De ICS-Prestatiegarantie is een mondiaal open-garantiesysteem. Het geeft zekerheid 
aan converters, installateurs en eindgebruikers, omdat het de prestaties van Avery 
Graphics films met gekwalificeerde componenten garandeert.
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Thema folie

Het is een vak apart: gevels renoveren en transformeren met folie. Henk de Bruin, directeur van Holland Geveltechniek en Rob Koop-
man, accountmanager field sales bij Vink VTS, hebben daarin inmiddels een expert-status bereikt. Samen met Avery, de leverancier van 

de folie, vormen zij naar eigen zeggen een ‘drie-eenheid’.  

Tekst: Jan Mol   Beeld: Holland Geveltechniek

Gevelverfraaiers 
in hart en nierenXxxxx

'Renoveren met folie zorgt voor een veel nettere afwer-
king dan schilderwerk'

Renoveren met folie zorgt voor een veel nettere 
afwerking dan schilderwerk. De folie die toege-
past wordt is daarbij nog eens zeer bestendig, 
waardoor de garantie er niet om liegt: die is 
maar liefst 10 jaar op hechting en kleurechtheid.

We spreken De Bruin en Koopman over twee 
spraakmakende projecten. Het betreft de transfor-
matie van het Azura gebouw in Hoofddorp, van 
groen naar wit en de metamorfose van het East-
point gebouw in Rotterdam, van zilver naar brons.

Mooier dan het oorspronkelijke 
gebouw
"Over aandacht van omliggende bedrijven en 
toegestroomd publiek hadden we niets te klagen 
in Rotterdam", schetst De Bruin. "De beplating 
van het Eastpoint gebouw werd door ons stap 
voor stap omgezet van zilver naar brons. Het 
eindresultaat staat als een iconisch baken te schit-
teren in een zee van grauwe kantoorflats. Bij 
zulke transformaties heb je echt eer van je werk."

De kwaliteit van het foliewerk dat door Holland 
Geveltechniek samen met Vink VTS wordt gele-
verd is zeker niet onopgemerkt gebleven. Koop-
man: "We komen zelfs voor in bestekteksten. In 
het geval van Eastpoint hebben we eerst met de 
architect aan tafel gezeten, om zijn wensen in 
kaart te brengen. Daarna hebben we met de aan-
gewezen folie een plaktest gedaan, samen met 
Avery. Eenmaal goedgekeurd, certificeerde Avery 
de betreffende test en mag de klant rekenen op 
een maximale garantie op hechting en kleur."

Het hek is van de dam
De Bruin ziet de aanvragen hand over hand toe-
nemen. "Niet alleen vanuit Nederland, inmiddels 
ook vanuit het buitenland. Logisch dat men hier-
voor kiest, het werkt sneller en is goedkoper dan 
schilderen. Het eindresultaat ziet eruit als nieuw, 
oppervlakten zijn in een keer gedekt. Zo mooi 
krijg je schilderwerk nooit. Tel daarbij het feit dat 

wij per definitie duurzamer werken, omdat er 
vrijwel geen restmateriaal achterblijft en je zult 
begrijpen dat we een graag geziene partij zijn 
inzake gevelrenovatie en -transformatie."

Koopman voegt toe: "De kleurkeuze is in de 
standaardwaaier al enorm, maar Avery biedt 
ook een Color Match Service aan. Daarmee kan 
een gevel een nieuwe aanblik krijgen die bin-
nen de corporate identity van een bedrijf valt 
bijvoorbeeld. Gaan we nog een stap verder, dan 
kunnen we via partners on demand laten printen 
op Avery folie. Wel moet de print gelamineerd 
worden om gegarandeerd te kunnen worden."

Planning en logistiek zijn van 
cruciaal belang
Holland Geveltechniek is niet alleen zeer compe-
tent in het plakwerk zelf - het personeel is er spe-
ciaal in geschoold - maar presteert uitermate sterk 
als het om planning en logistiek gaat. "We wer-
ken altijd onder druk van een deadline en leveren 
dankzij onze strakke organisatie ruimschoots bin-
nen de gestelde termijn op. Dat maakt ons ook 
op dat vlak betrouwbaar. Er is niets mooiers dan 
een gebouw een tweede jeugd te mogen bezor-
gen", zegt De Bruin tot slot.    n Rob Koopman (links) en Henk de Bruin mogen trots zijn op het eindresultaat.

Het Azura gebouw in Hoofddorp staat er weer zo goed als nieuw bij.

Het Eastpoint gebouw in Rotterdam heeft een uitermate stijlvolle transformatie gekregen.


