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Nieuwsbrief PU Nederland
Terug van weggeweest is de nieuwsbrief van PU Nederland waarin wij u periodiek willen informeren over
de ontwikkelingen op het gebied van PU Nederland en Polyurea in het algemeen. In deze editie gaan we
een stukje terug in de tijd en laten we projecten zien die PU Nederland tot op dit moment heeft voltooid en
stellen we u het nieuwe aanspreekpunt binnen PU Nederland voor.
PU Nederland is de specialist op het gebied van het sprayen van PU (polyurea’s en polyurethanen). Door
middel van hotspray apparatuur kunnen wij u voorzien van de eindeloze mogelijkheden en toepassingen
die er met deze kunststoffen zijn.
Projecten
Waterbak Koldijk
In opdracht van Koldijk vloeren is er in juli
2014 door PU Nederland een waterbak van
ca 420m2 met PU gesprayd. De bak is door
Koldijk vloeren voorbewerkt en in de primer
gezet waarna er met de hotspray
apparatuur van PU Nederland een
genevelde laag PU van ca. 2mm dik op de
wanden werd aangebracht. Door deze
behandeling is de waterbak waterdicht
geworden en kan hij weer als zodanig in
gebruik worden genomen. Ondanks de
tropische temperaturen en de hoeveelheid
werk is het sprayen van de wanden binnen
een dag geslaagd.
Diergaarde Blijdorp
PU Nederland heeft het dikhuidenverblijf van
Diergaarde Blijdorp een facelift gegeven. Zo
werden o.a. de binnen- en buitenverblijven van de
dikhuiden aangepakt en werd ook de Rivierahal
een nieuwe ‘look’ gegeven. Zowel buiten als
binnen als buiten werden er diverse zitbanken
geplaatst en werd er verder bij het buitenverblijf
nog een ‘TV-raam’ geplaatst waardoor zelfs de
kleinste bezoekers de neushoorns en
dwergnijlpaarden kunnen bewonderen.
Dit project werd bewerkstelligd in samenwerking
met Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.,
architectenbureau Broekbakema en Nedcam.
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3d wand Rabobank Apeldoorn
In samenwerking met Nedcam en in opdracht
van Rabobank. heeft PU Nederland voor de
Rabobank in Apeldoorn een 30 meter lange,
3D wand verzorgd. Na het frezen en
bevestigen van de EPS blokken werd het
golvende oppervlak gecoat met een 2 mm
dikke polyurea spray. Als afsluiter werd de
muur afgelakt met een scala aan verschillende
kleuren overlopend van oranje tot blauw. Op
deze manier is de Rabobank te Apeldoorn een
heuse belevenis geworden om te bezoeken.

Even voorstellen: Yoni Heiblom
Per medio juni is voor PU Nederland een nieuwe medewerker begonnen hieronder stelt hij zichzelf voor.
Hallo, mijn naam is Yoni Heiblom momenteel 26 jaar en woonachtig in Nieuwendijk. Medio juni ben ik full
time begonnen voor PU Nederland. Voordat ik bij PU terecht ben gekomen heb ik na mijn studie SPECO-ce
ca 2.5 jaar gewerkt voor de St. Rivas Zorggroep als administratief medewerker. Daarna heb ik 6.5 maand
een schitterende rondreis door Australië gemaakt waarvan in ik April ben teruggekeerd. En nu ben
begonnen aan mijn nieuwe uitdaging binnen PU Nederland.
Yoni is te bereiken onder Yoni@punederland.nl en 0183-500730
Ontwikkelingen
De komende tijd wordt door verschillende economische instanties verwacht dat de bouwsector, mede
ingegeven door de milde winter, een positieve ontwikkeling gaat meemaken. De grootste stijging is naar
verwachting bij de architecten aangezien deze aan het begin van het bouwproces zitten en profiteren van
een forse stijging in de bouwsom voor nieuwe projecten.
Voor meer informatie zie onderstaande link
https://insights.abnamro.nl/herstel-bouwsector-versnelt/

