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Koningin Máxima verrast studenten Hogeschool Rotterdam
met werkbezoek

 Wanneer ons werk een koninklijk tintje krijgt, omdat onze koningin een

werkbezoek bracht bij de Hogeschool Rotterdam en wij de achtergrond in

deze ruimte recent nog hebben aangebracht. Dat is toch bijzonder om

terug te zien. 

De prachtige foto uit dit nieuwsbericht is van Erno Wientjens.
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Korteland op school tijdens de zomervakantie

Wij zijn vaste leverancier voor vele scholen in de regio en ver daarbuiten.

Ieder jaar willen veel middelbare scholen en het voortgezet onderwijs na de

zomervakantie frisse visuals. Zo kan iedereen, leerlingen en docenten, fris

aan een nieuw schooljaar beginnen. 

Het vervangen van de visuals vindt bijna altijd plaats in de zomervakantie.

Zo ondervindt niemand hinder en van de werkzaamheden.

Ook toe aan een fris nieuw ontwerp voor het nieuwe schooljaar? Doe

inspiratie op in ons blog, of neem contact met ons op over de

mogelijkheden!
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Onderhoudsschilderwerk in vestingstadje Nieuwpoort

Onderhoudsschilder is echt een vak apart. Objecten en gebouwen die in hun oude

glorie hersteld moeten worden zijn vaak honderden jaren oud, maar niet altijd goed

onderhouden of ingrijpend verbouwd. Het is dan nog belangrijker om heel zorgvuldig

te werk te gaan. Vaak is het nodig verschillende ambachtelijke technieken toe te

passen. Dat maakt onderhoudsschilderwerk een van de mooiste uitdagingen van ons

vak.

Korteland Schilders inspecteert bij opdracht waar nodig het houtwerk op houtrot.

Problemen pakken we vervolgens bij de bron aan, en herstellen dit in goed overleg

met de opdrachtgever. Korteland schilders is gecerti�ceerd houtrothersteller en heeft

jarenlange ervaring in deze werkzaamheden.   

“De samenwerking met Korteland Schilders is ons goed bevallen. Alles was op tijd en

volgens afspraak. Omdat het een groot huis is met veel houtwerk zijn de schilders best lang

bezig geweest. Begrijpelijk uiteraard en het resultaat mag er zeer zeker zijn. We zijn erg blij

met de dubbele beglazing en het schilderwerk. Nu de volgende fase: schuur vervangen en

keuken vernieuwen. Het is een oud huis waar veel aan gedaan moest en moet worden. Dat

kost tijd en geld. Maar we vinden het leuk om het zo te maken, zodat het is zoals wij willen

en het weer een tijd kan meegaan. En daar heeft Korteland Schilders hun deel aan

bijgedragen.”
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Saaie witte muren zijn verleden tijd

Wachtkamers zoals je die vroeger zag, met alleen witte of grauwe muren in donkere

ruimtes, zijn gelukkig al lang niet meer van deze tijd. Steeds meer ziekenhuizen kiezen

voor licht, kleur en mooie designs. Zo ook het HagaZiekenhuis.

Het HagaZiekenhuis is een algemeen ziekenhuis met twee locaties in Den Haag. In de

verschillende wachtruimtes hangen foto’s die in onze eigen werkplaats uitvergroot zijn

op naadloos behang. Mensen die een beetje bekend zijn in Den Haag herkennen een

aantal bekende plekken uit de stad.
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Houtrot

Door het vochtige Nederlandse klimaat ontstaan snel schimmels en zwammen die het

hout langzaam maar zeker aantasten. Dit is vaak het geval bij achterstallig onderhoud

of door bouwkundige gebreken. Gevolg is lekkage of zelfs verzwakking van de

bouwconstructie.

Houtrot komt niet alleen voor in oude panden. Als er tijdens de bouw kwetsbare

punten ontstaan bij de detaillering, verbindingen en beglazing krijgt houtrot ook snel

een kans.

Korteland Schilders inspecteert bij iedere opdracht al het houtwerk op houtrot.

Problemen pakken we vervolgens bij de bron aan, en repareren dit. Vervolgens

verwijderen we het aangetaste en verkleurde hout en herstellen het gedeelte met een

houtvulmiddel of houtreparatiemiddel zoals epoxy. Is het hout niet meer te

repareren? Dan vervangen we het deels of volledig.

Vraag ons gerust voor een inspectie van uw pand en een vrijblijvend advies.
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