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‘Belofte werd waargemaakt
door gelimiteerd en
geautoriseerd vandalisme’
Wie Apotheek Het Baken in het Twentse dorpje Vroomshoop bezoekt, ervaart sinds vorig jaar een prachtige nieuwe afbouw en
een schitterende inrichting waarbij degelijkheid en duurzaamheid de belangrijkste kenmerken zijn. Architect Hans Verhoeven
tekende voor het ontwerp.
“Mijn startpunt was vanzelfsprekend de
vraag van de klant,” zo vertelt Hans. “De
apotheek wilde haar eigen karakteristieke
uitstraling hebben maar vooral ook passend
zijn binnen Vroomshoop. Dus, zodanig
dat klanten zich op hun gemak voelen.
Vroomshoop is een kleine – misschien wat
gesloten – gemeenschap; men heeft niet al
te veel behoefte aan uitbundige toeters en
bellen. Het is immers geen Amsterdam waar
een heel ander publiek woont. Maar… het
materiaal moest wel degelijk en duurzaam
zijn. De apotheker vertelde mij dat hij op
zoek was naar plaatmateriaal dat vooral
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krasvast was en niet al te snel verontreinigd
zou raken.” Hans legt uit dat een dergelijke vraag in de laatste jaren steeds vaker
op zijn bureau wordt neergelegd. Het is
volgens hem ‘de trend’ in apothekersland.
“Een interieur bij een apotheek is door de
complexiteit altijd een kostbare zaak. Het
is begrijpelijk dat met name de zelfstandige
apothekers voor degelijkheid kiezen om de
investering langer te spreiden.”
“Tijdens Architect@Work ontmoette ik
Marco Verweij, Accountmanager Adviseur
Arpa Fenix NTM bij Arpa Industriale,” zo

vervolgt hij. “Hij wees me op Fenix NTM.
Hij vertelde me dat Fenix NTM krasvast
was. Onvoorwaardelijk. We hebben het
de klant laten uittesten. Er is met pen
op geschreven. Er zijn bewust krassen
gemaakt. Noem het maar een vorm van
gelimiteerd en geautoriseerd vandalisme
maar het was de enige manier om daadwerkelijk te testen of de belofte van Arpa
kon worden waargemaakt. Maar eerlijk
is eerlijk: die belofte werd waargemaakt.
Voor mij was dit toch vrij verrassend omdat
het in z’n algemeenheid wel mijn ervaring
was dat veel fabrikanten beloven dat hun
plaatmateriaal krasvast is, maar dat het
uiteindelijk toch niet zo blijkt te zijn, als het
er werkelijk op aankomt.”
Hans voegt daar nog aan toe dat de collectie
van Arpa natuurlijk ook helemaal op orde is.
“Het heeft voor mij veel relevantie gekregen;
ik werk namelijk regelmatig in de eerstelijns
gezondheidszorg. Ik ben er van overtuigd dat
ik Fenix NTM vaker zal toepassen.” ❚

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN FENIX NTM
Fenix NTM is geschikt voor zowel horizontale als verticale toepassing in de interieurbouw. De kern bestaat uit geïmpregneerd kraftpapier met thermohardende harsen.
Echter, het verschil met andere materialen zit met name in de toplagen: die zijn voorzien van nanotechcoating waardoor het oppervlak als zijdezacht wordt ervaren. Door
de matheid en het ontbreken van reflectie, valt de kleur nooit weg. Een kleurkeuze
is derhalve altijd duurzaam. Krasjes worden hersteld (verwijderd!) door middel van
warmte: deze wekt men op door met een sponsje te wrijven.
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