
Zep Wilke van ZW Interieur 

kreeg de uitdaging om het 

volledige interieur van het 

nieuwe high end restaurant 

Vyr in het oude pand van 

dagblad Gooi & Eemlander 

in Hilversum te realiseren. 

En hoe! Op onze site laten 

wij Zep zelf aan het woord 

over dit leuke project waar 

hij o.a. Krion Solid Surface 

L501 Pompei en Kronospan 

HPL Brushed Copper  

Metallic AL05 heeft  

toegepast. Nieuwsgierig? 

Bekijk de hele reportage 

op onze website 

www.ret-interieur.nl bij het 

onderdeel ‘INSPIRATIE’. 

Ook voor het bestellen van 

stalen van de toegepaste 

materialen. 
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NOVITEITEN KRION SOLID SURFACE
Zijn ze niet prachtig! De nieuwste kleuren uit de Krion Solid Surface collectie. Met een neusje voor trends 

introduceert dit Spaanse merk subtiele decors in wit tinten met fraaie ‘tekeningen’ erin verwerkt zoals de Grey 

Stripes en Snow Cloudy. Voor meer ‘warmte’ en ‘sfeer’ is er de Coffee Cream en Nebula Vanilla (niet op foto) 

en voor wie écht durft de stoere Hickory – heel bijzonder in deze materiaalvorm.

EEN BIJZONDERE MIX AAN MATERIALEN EN DECORS!

PROJECT IN BEELD

L506 Coffee Cream

L108 Snow Cloudy

L107 Grey Stripes

L507 Hickory



PRODUCTNIEUWS

FITWALL CREATIVE I CONCRETE I COTTO I WOOD
KRION SOLID SURFACE NETWERK

De bijzondere 3D designpanelen van Fitwall zijn er in veel unieke uitvoeringen. De collectie is opgebouwd uit 4 series. In deze editie geven wij een  

podium aan: Fitwall Creative. Kenmerkend voor deze serie is het fantasievolle karakter van de decors. Voor wie écht iets anders wil creëren binnen  

een interieur. Wat is jouw favoriet? 

Verlengstuk voor interieurbouw

De vraag naar Solid Surface als materiaal voor 

interieurprojecten neemt steeds verder toe. Niet 

alleen door architecten, maar ook door eindge-

bruikers. Met name het naadloos verlijmen en 

de vormvrijheid zijn unieke kenmerken, die deze 

populariteit verklaren. Op dit vlak is er eigenlijk 

géén ander materiaal vergelijkbaar. Om optimaal 

gebruik te maken van deze vormvrijheid is wel een 

mate van specialisme vereist als het gaat om een 

perfecte verwerking. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het thermoformeren van het materiaal om de 

meest bijzondere objecten te vormen. Maar ook 

het creëren van écht naadloze overgangen, wat 

Solid Surface juist zo bijzonder maakt.  

Krion Quality Members

Als verlengstuk voor interieur bouwend Neder-

land heeft de fabrikant van Krion Solid Surface 

- met ondersteuning van RET Interieur - een 

betrouwbaar en bekwaam netwerk opgezet, 

die voorzien in de meest complexe solid vraag-

stukken. Om toe te treden tot dit netwerk is het 

volgen van een training in Spanje vereist en stelt 

de fabrikant strikte richtlijnen als het gaat om 

verwerking, machinale, afname en opslag. De 

focus van het Krion Quality Member netwerk ligt 

op kwaliteit en niet op kwantiteit. Met andere 

woorden: een bewust kleine groep hoogwaardige 

verwerkers met als voordeel korte lijnen naar de 

MARTEN GERRITS
HOOFD INKOOP

markt en optimale ondersteuning en samenwer-

king vanuit de fabrikant als het gaat om techni-

sche support en garantie.  

Samen sterker

Heb jij een vraagstuk op het gebied van Solid 

Surface of wil jij vanuit een creatief ontwerp bre-

der denken in materialen en sparren over mo-

gelijkheden? Doe vooral eens een beroep op de 

Krion Quality Members en kijk hoe jij door middel 

van samenwerken méér met jouw opdracht of 

project kan doen. Zeker voor klantgroepen, die 

heel bewust voor maatwerk kiezen – een extra 

factor, die jij ze op deze manier kan bieden. 

Ergoform BV > www.ergoform.nl. 

Intos BV > www.intos.nl

M2M Solid > www.m2msolids.com

Solid Factory / S+B Rotterdam BV > 

www.solidfactory.nl / www.splusb.nl

Shades: White Sand, Vanilla Sand en Dark Sand

Willow: Black, Velvet blue en Velvet green

Palm: Mediterranean en Carribean

Oz: Velvet Brown, Mediterranean, White, Yellow en Red Clay

PRODUCTNIEUWS

Creëer luxe en glamour in jouw  
interieurproject met de 6 fraaie  
Brushed Metal decors van  
Kronospan. Maak kennis met  
Aluminium, Platinum, Inox, Goud, 
Koper en Brons! De HPL heeft 
een krasvaste, aluminium toplaag  
uiteraard voorzien van een  
beschermfolie en is beschikbaar 
in de afmeting 305 x 131 cm.  
De Bushed Metals zijn onderdeel 
van de verfijnde ‘Avant Garde’  
serie. Meer info en stalen:  
www.ret-interieur.nl

BRUSHED 
METAL HPL 
DECORS

CREATE YOUR OWN DESIGN! 
# VALCHROMAT 

KNAP STA ALTJE WERK

Wouw!

Wat leuk dat we elkaar hier treffen. Sinds oktober 

2020 geef ik leiding aan het jonge en ambitieuze

team van CIP en samen werken wij dagelijks 

keihard om jullie in de beste mogelijkheden van 

houtachtig plaatmateriaal te voorzien.

 

Actuele inkoopmarkt plaatmateriaal 

Wij kopen onze plaatmaterialen in over de hele 

wereld. De grootste bijzonderheid die vandaag de 

dag speelt is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. 

Berken Multiplex kwam vooral uit Rusland en  

Oekraïne en nu voornamelijk uit de Baltische  

Staten en Finland.

Verder is sinds Corona de logistieke situatie in de

hele wereld sterk veranderd. Het blijft moeilijk

om alle spullen vanuit de verschillende havens 

op een schip te krijgen. Of om het schip binnen het 

timeslot gelost te krijgen in de haven van aankomst.

 

Gevolgen handel & industrie

Helaas betekent ontwrichting van aanvoerketens

eigenlijk altijd dat de beschikbaarheid afneemt en

de kosten toenemen. Terwijl tegelijkertijd de 

marktvraag de afgelopen jaren sterk zijn geste-

gen. Door samen met het RET verkoopteam zo 

breed mogelijk te denken in alternatieven probe-

ren we de impact hiervan voor jullie als klant zo 

laag mogelijk te houden. Zo is er begin 2021  

Frans Grenen constructiemultiplex aan het  

assortiment toegevoegd, om de aanvoerproblemen 

vanuit Zuid Amerika te dempen. Op dit moment 

ligt de Frans grenen fabriek helaas stil vanwege 

hoge gasprijzen en proberen we juist weer wat op 

te schalen richting Chili. De vraag naar Populieren 

is al langere tijd erg hoog. In geval van Berken 

Multiplex is wel heel duidelijk, dat dit voor langere 

tijd niet meer uit Rusland en Oekraïne kan worden 

gekocht, omdat de organisaties van FSC en PEFC 

dit hout bestempeld als ‘conflict hout’. Daarmee is 

voor die landen het gebruik van deze keurmerken 

geschorst.

 

Visie op de platenmarkt

Vanuit inkoop is het onze taak goed in kaart te 

brengen wat de impact is van bovenstaande 

vraagstukken op ons handelen, zodat we de juiste 

keuzes maken. Dat is en blijft de komende tijd 

met recht een uitdaging. Communicatie en nauw 

samenwerken met de markt is hierin de key. Daar 

gaan wij voor!



MEET THE TE AM

SANDER VAN
BEKKUM

Sander heeft het stokje overgenomen van onze 

‘oude’ (maar nog altijd jonge) Sander Geurtsen  

in zijn functie als accountmanager. Veel van 

jullie hebben hem vast inmiddels ontmoet – op 

jullie eigen werkplek of wellicht een beurs, 

maar voor wie zijn gezicht nieuw is hierbij in 

het kort wat ins & outs: 

“Het RET Interieur team kenmerkt zich door 

een open structuur met korte lijnen. Oog voor 

de klant en elkaar is hier een belangrijke 

waarde. Juist dit maakt dat ik me gelijk “thuis” 

voel binnen het team! Ik denk graag mee en 

zoek altijd een oplossing, iets wat erg van be-

lang is in de interieur branche. Hiermee hoop 

ik het team goed te kunnen ondersteunen. 

Mijn doel voor 2022? Door diverse factoren is 

de bezoekfrequentie in midden en noord Ne-

derland vrij laag gebleven de afgelopen jaren. 

Dit ga ik zo snel als mogelijk weer op het juiste 

niveau brengen. Zodat ook jullie daar weten 

wat voor nieuwe en toffe materialen en mer-

ken wij jou kunnen leveren. Vanuit een, mag ik 

zeggen, toch wel echt sympathieke service en 

team. Ik heb er zin in!”

BEURSAGENDA

Beursagenda RET Interieur

Hotel Show    Rai Amsterdam    14 & 15 maart 2022

Architect@Work   Ahoy Rotterdam    14 & 15 september 2022

Houtpro +    Brabanthallen Den Bosch   1 t/m 4 november 2022

T 030 – 24 555 96     

info@ret-interieur.nl

 verkoop@ret-interieur.nl

www.ret-interieur.nl

Volg jij ons al?

SAY WHAT?

TEGELEN ZÓNDER TEGELZETTER
Het is al enkele jaren een enorm succes binnen de recreatie- en renovatiemarkt, maar wint nu  

ook steeds meer terrein binnen de interieurprojectenmarkt: Fibo wandpanelen, voorzien van een  

HPL toplaag met tegelmotief. Waarom? Wij zetten 5 redenen op een rij: 

Verbreden van horizon

Daar waar een interieurbouwer toepassingen 

met traditioneel tegelwerk meestal overlaat aan 

een tegelzetter liggen nu interessante kansen 

om de horizon te kunnen verbreden. Keuken-

wanden tot zelfs complete tegelwanden voor 

horeca/hotel en retailprojecten kunnen droog en 

met de bekende houtbewerkingsgereedschappen 

razendsnel gerealiseerd worden. De verwerking 

is zeer laagdrempelig. In één dag is de klus  

geklaard. Zonder de hulp van een tegelzetter.

Ongekende ontwerpvrijheid 

De kant-en-klare wandpanelen van Fibo hebben 

een basis van watervast verlijmd Berken multi-

plex voorzien van een waterbestendige HPL top-

laag. In deze toplaag is een tegelmotief gefreesd, 

niet van traditionele tegels te onderscheiden. De 

lange zijden van de panelen zijn voorzien van het 

handige Aqualock kliksysteem voor onzichtbare 

bevestiging. Vaste afmetingen van de Fibo panelen 

zijn 3020 of 2400 x 600 x 11 mm (werkend). De 

wandpanelen zijn in meer dan 200 kleuren en 

tegelmotieven verkrijgbaar met verschillende 

voegdiktes en -kleuren. Dit zorgt voor een onge-

kende ontwerpvrijheid. 

Ideaal voor interieurprojecten

Fibo wandpanelen kunnen zelfs over bestaand 

tegelwerk geplaatst worden, waardoor breek- 

en hakwerkzaamheden van oud tegelwerk  niet 

nodig zijn. Daarnaast is het grote voordeel – ook 

in een nieuwe situatie – dat er schoon en droog 

gewerkt wordt. Er is geen sprake van voor-

strijken, stuken, lijmen en voegen. Leidingwerk 

wordt simpelweg achter het regelwerk geplaatst. 

Voor opdrachten waarbij een ruimte zo snel als 

mogelijk weer in gebruik moet worden genomen 

of waar veel aanloop is van mensen een enorm 

voordeel. 

Ook voor gespecialiseerde interieurbouw

Ben jij gespecialiseerd in bijvoorbeeld scheeps-

bouw of maak jij modulaire units, dan is Fibo ook 

een ware uitkomst. Daar waar vaak problemen 

ontstaan bij het tegelwerk door trillingen tijdens 

vervoer of gebruik kan jij de opdrachtgever nu 

transport- en scheurbestendige panelen als 

oplossing aandragen. Bovendien is seriematig 

werken nog nooit zo makkelijk geweest.

Onderhoudsgemak voor opdrachtgever

Uitgebreide tests op basis van ISO 22196:2011 en 

JIS Z 2801 wijzen uit, dat schimmels en bacteriën 

geen kans krijgen op de HPL-toplaag. En dankzij 

de naadloze aansluiting  kan vuil zich niet hech-

ten aan eventueel gewenste voegen. Dit maakt 

Fibo antibacterieel. Een simpel sopje is voldoende 

om de badkamer er na jarenlang gebruik nog 

steeds als nieuw uit te laten zien. Met 25 jaar 

garantie is de duurzaamheid gegarandeerd.

Fibo wandpanelen zijn voor interieurbouwers in 

Nederland exclusief verkrijgbaar bij RET Interieur. 

Meer (prijs)informatie, gratis stalen opvragen en 

online bestellen is mogelijk op: 

www.ret-interieur.nl 
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