
“Serviceflat De Uyterton biedt 

sinds de jaren ‘70 een wooncon-

cept van service en ontzorging 

voor senioren. Oorspronkelijk 

bestond de serviceflat uit zestig 

huurappartementen. Inmiddels is 

het gebouw uitgebreid met acht-

tien nieuwe, ruime energiezuinige 

appartementen. Sleutelwoorden 

bij deze nieuwbouw waren veilig-

heid, duurzaamheid en een chique 

uitstraling. Bij de uitbreiding is Van 

Brederode ons van dienst geweest 

met behang en vloerbedekking 

voor de gangen en het trappen-

huis en met prachtige windvaste 

screens. Met de juiste adviezen 

van Van Brederode  over duur-

zaamheid en slijtvastheid is onze 

keuze gevallen op  vloerbedekking  

van Forbo. Door de vaste dichte 

structuur van de vloerbedekking 

is deze ook goed begaanbaar voor 

rollator en rolstoel. Het is een 

stijlvolle grijstint met okergele ac-

centen geworden. De vloerbedek-

king is gelegd met grijze randen 

aan weerskanten in een uni kleur 

zodat het de uitstraling krijgt alsof 

je over een loper loopt. We heb-

ben echt ontzettend veel leuke 

reacties gekregen op de inrichting. 

Het fotobehang dat op de wan-

den is aangebracht sluit weer aan 

op de kleuren van de vloeren en 

maakt het tot een prachtig geheel 

met een warme uitstraling. Daar-

naast kunnen de bewoners elke 

dag genieten van de windvaste 

screens. Een uitdagend project, 

mede doordat we de behuizing 

van de screens aan de binnenkant 

van het beton wilden hebben. Van 

Brederode heeft nauw overlegd 

met Luxaflex over de installatie 

van de op maat gemaakte screens. 

De screens worden bediend met 

één druk op de knop en het mooie 

is dat je van binnen gewoon naar 

buiten kunt kijken. Zo kunnen de 

bewoners ook op een zonnige dag 

van hun mooie uitzicht blijven ge-

nieten. Als een screen niet naar 

beneden is gerold, zie je er niets 

van. Het is perfect  weggewerkt. In 

onze keuzes speelt duurzaamheid 

de grootste rol. En meteen daarna 

komt uitstraling. Een oerdegelijk 

product is fijn, maar het oog wil 

ook wat. Daarbij heeft Van Bre-

derode ons uitstekend geholpen. 

Van het eerste gesprek tot over-

leg met de stoffeerders, iedereen 

denkt mee over het beste resul-

taat. Daar ben ik zeer tevreden 

over. We zijn blij dat de bewoners 

weer heel lang kunnen genieten 

van een mooie en stijlvolle woon-

omgeving.”
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“Duurzaamheid 
en stijl  zorgen voor

mooie  woonomgeving”


