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Fleetshield fleurt Jeroen Bosch Ziekenhuis 
in ś-Hertogenbosch op

Fleetshield voorzag voor het Jeroen Bosch
Ziekenhuis twee wanden van een stoot-
vaste folie met fullcolourprint. Wie uit de 
lift stapt bij de spoedeisende hulp staat nu 
ogenschijnlijk op de bodem van een 
helderblauw zwembad. En tijdens een 
pauze in de koffiekamer kijk je uit op 
levensgrote goudvissen.

‘Grappig’, zegt John de Laat, unitmanager spoed-
eisende hulp bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
‘Doordat het een grote, open ruimte is, met aan 
één zijde allemaal glas, vonden we het hier altijd 
al net een aquarium. De keuze voor de vissen 
was dus zo gemaakt. En de zwembadwand bij 
de ingang is een prachtig visitekaartje. Fleetshield 
kwam zelf met de beeldsuggesties voor de 
wanden. Het had even wat voeten in de aarde om 
het erdoorheen te krijgen in een grote organisatie 
als deze, maar met het resultaat is iedereen blij.’ 

’Je ziet mensen gewoon 

opfleuren als ze de wanden 

zien. Patiënten en onze eigen 

medewerkers.’

Duurzaam en zo weer schoon
Dankzij de Fleetshield folie zijn de wanden ook 
stootvast. ’Ideaal, bij de liftingang komen
namelijk heel wat rolwagens en bedden langs’, 
vertelt De Laat. ’De oorspronkelijke, gestucte 
wand raakte daardoor in een mum van tijd 
behoorlijk beschadigd. In de koffiekamer kampten 
we met hetzelfde probleem, vooral door het 
morsen van koffie en het tegen de muur stoten van 
de prullenbak. Nu maakt dat allemaal niet meer 
uit. De wanden blijven keurig intact. En als er een 
vlekje op komt, zijn ze zo weer schoon.’ 
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de folie konden de werkzaamheden hier gewoon 
doorgaan. Niks schallende radio, blokkades 
of rondslingerende rommel. Bovendien levert 
Fleetshield een prachtig eindproduct op.’

Bescherming groot voordeel
Bij het verlaten van het ziekenhuis passeren we 
een wand met een gewone fotoposter. De Laat: 
’Die zijn er meer in het ziekenhuis. Ze maakten 
onderdeel uit van het bouwconcept. En die 
posters zijn ook mooi, maar ze bieden geen 
bescherming. Je ziet er al snel beschadigingen 
op. En er wordt op getekend. Bij een wand met 
Fleetshield folie heb je dat probleem niet.’

’Je ziet mensen gewoon opfleuren als ze de wanden 
zien. Patiënten en onze eigen medewerkers.’

Onverdeeld positief
’Het is opvallend hoeveel complimenten we 
krijgen. Mensen reageren onverdeeld positief. 
Medewerkers van andere afdelingen melden me 
ook regelmatig dat ze zelf wel zo’n wand op hun 
afdeling zouden willen.’
De Laat vervolgt: ’Het is jammer dat we bij de 
bouw van het ziekenhuis niet al van deze 
oplossing op de hoogte waren. Ik denk dat we 
onszelf dan veel kosten hadden kunnen besparen 
op wandbekleding. Bovendien kun je op deze 
manier zulke leuke accenten leggen en het is een 
stuk duurzamer. Een reguliere witte wand moet je 
na twee jaar overschilderen. Met Fleetshield folie 
hoeft dat niet. Dat levert op den duur alleen maar 
voordeel op.’

Prettig samenwerken
’De manier van werken van Fleetshield sprak me
enorm aan’, benadrukt De Laat. ’Korte lijnen, 
heel informeel en betrokken. Geen onduidelijk-
heid over afspraken. En tijdens het plaatsen van 
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De Die in Amsterdam is een verpleeghuis 
met onder andere enkele afdelingen voor 
dementerende ouderen. Het verpleeghuis 
wil voor zijn bewoners graag als een klein 
dorp zijn in een grote stad. 
Al het mogelijke wordt er gedaan om de 
ouderen een thuisgevoel te geven. Vandaar 
dat overkoepelende zorginstelling 
Cordaan onlangs besloot het verpleeghuis 
een complete metamorfose te geven. 
Verschillende wanden werden beplakt 
met Fleetshield folie. Een folie die ook 
belangrijke praktische voordelen bleek te 
hebben.

Liesbeth van der Wereld, teammanager facilitaire
zaken van Cordaan: ’Je kunt natuurlijk gewoon 
een mooie poster laten aanbrengen, maar daar 
vliegen de scheuren al snel in. Met de folie van 
Fleetshield heb je dat niet. Het ziet er fantastisch 
uit en het kan veel hebben. Er wordt hier regel-

matig tegen de wanden aan gebotst met rol-
lators, rolstoelen en zorgkarren, maar dankzij de 
stootvaste folie blijven de muren er spic en span 
uitzien.‘

Fleetshield zorgt voor een thuisgevoel bij
Stichting Cordaan in Amsterdam
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ze erlangs. Over de afbeelding is trouwens goed 
nagedacht. Belangrijk was de herkenbaarheid 
voor bewoners. Prettig is trouwens dat de folie 
licht doorlaat, waardoor het binnen niet donker-
der is geworden.’

Aanrader
Bij de keuze voor Fleetshield ging Stichting 
Cordaan niet over één nacht ijs. ’Voordat we 
de wanden hier hebben laten beplakken, ben ik 
gaan kijken bij een verpleeghuis in Lelystad en bij 
Ahoy in Rotterdam. Bij Ahoy had Fleetshield de 
toiletruimtes aangepakt. Dat zag er fantastisch uit. 
Geweldig dat je een toilet zo gezellig, fris en ge-
makkelijk te onderhouden kunt maken. Als je het 
mij vraagt zou Fleetshield folie voor nog veel meer 
organisaties en bedrijven een uitkomst kunnen 
zijn. Kappers bijvoorbeeld, scholen, ziekenhuizen
en dan vooral kinderziekenhuizen. Je kunt kiezen 
uit allerlei soorten afbeeldingen, moet je je eens 
voorstellen wat voor een fantastische omgeving
je hiermee ook zou kunnen maken voor zieke 
kinderen.’
Liesbeth van der Wereld wil zelf ook meer met
Fleetshield gaan doen: ’Binnenkort hebben we 
een afspraak voor een nieuw project. Het gaat 
dan om een trappenhuis dat we willen laten 
beplakken.’

Herkenningspunt
’We zijn in contact gekomen met Fleetshield via
onze binnenhuisarchitecte van Het Machinehuis. 
Het was prettig samenwerken en met het 
resultaat zijn we erg blij. Elke afdeling is nu direct 
te herkennen aan een grote afbeelding van de 
vogel waar ze naar vernoemd is. Juist die 
herkenning is voor de mensen die hier wonen, 
veelal mensen met dementie, heel prettig. 
Daarnaast heeft elke afdeling een wand laten 
beplakken met een sfeerbeeld naar keuze. 
Zo hebben we een strandhoek, een bos en kun 
je bijvoorbeeld ook even gaan zitten naast een 
bloeiend bollenveld. De bewoners doen het maar 
wat graag. Ze hebben er duidelijk baat bij.‘

‘Het ziet er fantastisch

uit en het kan veel hebben.’

Fopdeur
Bij één afdeling in verpleeghuis De Die zijn ook 
de schuifdeuren beplakt. ’Bewoners wilden hier 
steeds naar buiten lopen,’ verklaart Liesbeth van 
der Wereld.
’Nu de deuren de beeltenis hebben van 
Amsterdamse grachtenpanden, herkennen de 
bewoners ze niet meer als een doorgang en lopen 
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Fleetshield rondde onlangs met succes een
pilotproject af bij basisschool De Schalm in
Vught. De school kampte met stankoverlast 
bij de leerling toiletten. Met antibacteriële 
film en geur absorberende folie bood 
Fleetshield basisschool De Schalm in Vught 
de oplossing voor de stankoverlast in de 
leerling toiletten.

Directeur Gerard de Ronde: ’Iedereen klaagde 
erover en we hadden al van alles gedaan om het 
te bestrijden. Maar niets bood uitkomst.’ 
Toch wist Fleetshield het probleem te tackelen met 
antibacteriële film en geur absorberende folie.
’Ons gebouw is 7 jaar geleden volledig 
gerenoveerd en na 4 jaar deed het probleem 
zich al voor. Vooral bij de jongenstoiletten van 
de onderbouw. En dat terwijl we destijds voor de 
vloeren speciaal ondoordringbaar cement heb-
ben gebruikt en hard doorbakken tegels. 
We hebben van alles gedaan om van de 

penetrante lucht af te komen. Zo is er een ondoor-
dringbare gietvloer gelegd. Het mocht niet baten. 
We zijn extra gaan schoonmaken. Niet een, maar 
twee keer per dag, waarbij we de moppen die we 
gebruikten iedere dag uitwasten. Ook dat hielp
niet. Doordat de urine in de voegen was door-
gedrongen, was de geur niet meer weg te krijgen. 
Uiteindelijk zijn we de ruimtes dagelijks met 
bacterie-etende enzymen gaan behandelen. 
Een enorm gedoe en behoorlijk prijzig, maar
ook dat wierp geen vruchten af. Bijkomend 
probleem was, dat je naast het enzymenproduct 
geen andere preparaten mocht gebruiken. Deed 
je dat, dan was je weer terug bij af.’

Bacteriedodende en geur bestrijdende 
oplossing
Fleetshield bood uitkomst door de wanden te 
behandelen met antibacteriële film en geur 
absorberende folie. De antibacteriële film doodt 
direct virussen, bacteriën, ziektekiemen en 

Fleetshield lost stankoverlast op in 
toiletten op basisschool de Schalm in Vught
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schimmels. De geur absorberende folie 
camoufleert nare luchtjes niet door een nog 
sterkere geur, maar absorbeert ze.

Zonder overlast aangebracht
Beide producten waren innovaties die in het lab 
goed hadden gepresteerd, maar in de praktijk 
nog maar beperkt waren getest. Daarom stelde 
Fleetshield De Schalm een kosteloze pilot voor. 
’Nadat alles tot in detail was doorgesproken, 
zijn de toiletruimtes behandeld. Gewoon tijdens 
schooluren. Het verliep soepel en geluidloos. 
We hebben er totaal geen last van gehad’, zegt 
De Ronde.

Niet te zien
’Het mooie is dat je niet ziet dat de wanden be-
handeld zijn. De films zijn uitgevoerd in dezelfde 
RAL-kleur als de oorspronkelijke ondergrond. 
Bovendien zie je geen naden, geen luchtbelletjes,
niks. Echt professioneel werk. Alleen als je met je 
vingers voelt, merk je dat er folie over de wanden 
zit.’

Geen stankoverlast meer
’We maken de toiletten nu weer gewoon twee 
keer per dag schoon en van stankoverlast is geen 
sprake meer. Als iemand vergeten is door te 
trekken na een grote boodschap, valt het direct 
op.‘ De Ronde vervolgt: ‘Fleetshield heeft de
toiletruimtes voor ons overigens ook direct 
voorzien van een illustratie met de tekst: ‘Na 

plassen, handen wassen’. Heel functioneel en het 
fleurt de boel op. Uiteindelijk zijn we zo tevreden 
met het totale resultaat dat we besloten hebben 
ook de toilet-ruimtes van de bovenbouw aan te 
pakken. Ik kan het andere scholen direct aan-
raden. Ik ken namelijk geen school die niet met dit 
probleem kampt.‘
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Ahoy besloot onlangs tot een pilot met
geurabsorberende folie van Fleetshield in
de centrale sanitaire blokken. ’Zo sloegen
we mooi twee vliegen in één klap’, vertelt
manager facility services Harro van Est. 
’De ruimte kon namelijk wel een opknap-
beurt gebruiken. We wilden er meer sfeer 
en beleving aan toevoegen. Daarnaast 
kampten we er met een geurprobleem. 
En renoveren was geen optie, daar was 
simpelweg geen budget voor.’

De centrale sanitaire blokken vallen onder de
hightraffic-ruimtes binnen Ahoy, ruimtes die veel
bezocht worden. Ze bestaan uit een dames- en 
een herensectie. Van Est: ’Beide hebben we laten 
aanpakken. Vooral bij de heren hing een 
vervelende geur, die we maar niet weg kregen, 
omdat de urine er in de loop van de jaren in de 
voegen was getrokken. Eén van mijn collega’s 
had Fleetshield op de beurs gezien en vertelde 

me over de geurabsorberende folie. Ik reageerde 
aanvankelijk wat lacherig, omdat ik me hier niets 
bij voor kon stellen. Inmiddels weet ik wel beter.
Een dag nadat de folie aangebracht was, rook je 
niets meer van de urinelucht.’

Ambitieuze planning
Van Est vervolgt: ’De planning voor de pilot was
ronduit ambitieus, maar Fleetshield schrok er niet
voor terug. In juni gingen we voor het eerst om de
tafel zitten en vier weken later, nog voor het North
Sea Jazz Festival, zat de folie erop. Om te zorgen 
voor een totaalbeleving zijn de ruimtes helemaal 
beplakt. Door de goede samenwerking kon op 
het voorstel van Fleetshield snel een klap worden 
gegeven. Prettig is dat je een vaste contact-
persoon hebt. Daarbij zijn de mensen bij 
Fleetshield meedenkers die hun afspraken na-
komen. De montage is binnen anderhalve dag 
gepiept. En je hebt geen last van bouwstof of 
geluidsoverlast.‘

Fleetshield overtuigd Rotterdam Ahoy
met geurabsorberende folie
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Pilot krijgt vervolg
De goede ervaringen zijn voor Ahoy een reden 
om in de toekomst ook de andere toiletgroepen 
met geurabsorberende Fleetshield folie te laten 
beplakken. ’Het werkt gewoon, het is snel te 
realiseren, zonder haken breekwerk, en het ziet 
er fantastisch uit. Bovendien zorgt het voor exact 
die extra beleving waar we hier bij Ahoy naar op 
zoek zijn.’

Hufterproof
’Toen ik het resultaat liet zien aan mensen die al
jaren bij Ahoy werken had dat meteen een wow-
effect’, herinnert Van Est zich. ’Omdat de ruimte er
nu zo anders uitziet, maar ook omdat je echt niets
meer ruikt.’ Inmiddels is Ahoy alweer verschillende
festivals, dance- en studentenfeesten verder, maar
van geuroverlast is er nog steeds geen sprake en 
de aangebrachte folie is nog volledig intact. 
Van Est: ’Er is niets losgekrabd, niets beschadigd. 
Het product is echt hufterproof en dat kunnen we 
hier bij Ahoy wel waarderen.’

‘Ik reageerde aanvankelijk wat 

lacherig, omdat ik me hier niets 

bij voor kon stellen. Inmiddels 

weet ik wel beter.’
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Toen DierenPark Amersfoort in 2013 het
parkrestaurant De Olifant een nieuwe 
’look and feel’ wilde geven, moesten 
behalve de wanden ook de kunststof 
kozijnen een opknapbeurt hebben. 
Het park koos voor kozijnfolie van 
Fleetshield. Een duurzaam, robuust en 
onderhoudsvriendelijk alternatief voor 
schilderen. Tevredenheid overheerst.

Voor de aanbesteding van de renovatie werd 
uiteraard naar verschillende technieken gekeken. 
Belangrijk was dat er niet teveel tijd mee gemoeid 
zou zijn – het restaurant is immers altijd open – 
en er zo min mogelijk overlast zou zijn, eten met 
verflucht is geen pretje. Minstens zo belangrijk 
waren kwetsbaarheid van de renovatietechniek, 
levensduur, garantie en natuurlijk de prijs.
Emiel Pels, Hoofd technische dienst van het park:
’Voor ons is met name de garantie van tien jaar 
belangrijk. Op de folie zelf, maar ook op het 

aanbrengen ervan. Het karakter van het materiaal 
brengt de totale onderhoudskosten, uitgerekend 
per jaar, flink omlaag.’

Zeker zo mooi
Maar is het ook net zo mooi als goed schilder-
werk? Volgens Emiel wel: ’De hoogglans folie ziet 
er prachtig uit en draagt absoluut bij aan de 
uitstraling van ons restaurant. We hebben het 
onlangs binnen ook aangebracht, zo worden de 
kozijnen binnen en buiten één geheel met elkaar. 
Ik beschouw deze kozijnfolie als een serieus 
renovatieproduct. Het maakt een goede kans 
meegenomen te worden bij volgende renovaties.
Het feit dat Fleetshield zijn planning keurig
nakwam en we heldere prijsafspraken met ze 
konden maken, draagt daar wel aan bij.‘

Sfeer creëren met Beautifoil 
In DierenPark Amersfoort was men al bekend met 
de producten van Fleetshield. 

Fleetshield renoveert kozijnen parkrestaurant
DierenPark Amersfoort met kozijnfolie
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meerdere lagen waarbij de toplaag transparant 
is en de lijmlaag grijs en daardoor de kleur van 
de ondergrond niet doorlaat. Het is er in elke 
gewenste kleur, glanzend en mat, vorm-, maaten 
kleurvast. De aangebrachte kozijnfolie is 
voorlopig nog (tien jaar) te bekijken tijdens een 
bezoekje aan DierenPark Amersfoort.

Zo zijn (vouw)wanden in het restaurant en in de 
toiletten beplakt met meer dan levensgrote visuals 
op Beautifoil. 
En ook mobiele verkooppunten in het park zijn 
ermee opgeknapt. ‘Op een manier die absoluut 
bijdraagt aan de uitstraling die wij willen creëren 
als park‘, zegt Emiel. Beautifoil is een zelf-
klevende folie die op alle mogelijke manieren
bedrukt kan worden en waarmee de sfeer in een
ruimte snel kan worden omgetoverd.

‘Planning en prijsafspraken 

werden keurig nagekomen.‘

Hoogwaardig product
Kozijnfolie is een gegoten pvc folie, ontwikkeld 
voor cosmetisch/esthetische renovatie van 
kozijnen en gevelplaten. De folie wordt 
aangebracht op goed gereinigde kunststof of 
aluminium kozijnen. Het is opgebouwd uit 
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Voor groen agrarisch opleidingscentrum
Helicon in Geldermalsen maakte Fleetshield
definitief korte metten met de geuroverlast
in de oude toiletruimtes. 
Bezoekers besluiten hun sanitaire stop er 
voortaan met een glimlach dankzij de 
verrassende prints op de muren. 
De Fleetshield folie was bedoeld als
tijdelijke oplossing, maar bracht de school
inmiddels al op ideeën voor na de 
verbouwing.

Senior projectleider Wim Peeters: ’We zijn een 
groene mbo met 350 leerlingen waar de 
menselijke maat voorop staat. We staan aan de 
vooravond van een grote verbouwing, maar 
wilden met het aanpakken van de toiletruimtes 
niet langer wachten. Door de ouderdom en het 
veelvuldige gebruik rook het er ronduit onprettig, 
zelfs na het openzetten van de raampjes en
het plaatsen van enkele geurvreters per ruimte. 

Met de geurabsorberende Fleetshield folie zijn 
die niet meer nodig. Bovendien is de sfeer top. 
Mensen verlaten de ruimtes voortaan met een 
glimlach, precies zoals bedoeld.’

’Een mooie oplossing voor elke 

organisatie of instelling met 

veelgebruikte toiletruimtes.‘

Gezien op tv
’Onze directrice zag Fleetshield tijdens een 
reportage op tv en dacht direct: dat is ook wat 
voor Helicon. Omdat de folie geurneutraliserend 
werkt, maar vooral omdat we een prettige 
omgeving willen creëren op school. In documen-
tatie van Fleetshield zagen we dat ze daarin ook 
al geslaagd waren bij het ROC in Nijmegen.
Daar waren ze heel positief over het resultaat,
bleek toen ik contact zocht.’

Fleetshield laat toiletbezoekers bij Helicon in 
Geldermalsen glimlachen
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Snel schakelen en meedenken
Toen Helicon eenmaal had besloten Fleetshield in
de arm te nemen, zagen ze de oplossing voor de
geuroverlast in de toiletten graag op korte termijn
gerealiseerd. Fleetshield zorgde er daarom voor 
dat er snel kon worden geschakeld. Peeters: ’Toen 
we er zelf met de foto’s niet uit kwamen, deden ze 
ons een voorstel met rechtenvrije stockfoto’s die 
we kosteloos konden gebruiken. We kozen voor 
beelden die passen bij onze opleidingen en bij de 
regio. Vervolgens zijn de ruimtes in één dag be-
plakt. Eerst de ene helft van de toiletten, toen de 
andere, zodat we niet zonder kwamen te zitten.’

Plannen voor een vervolg
De geurabsorberende folie is volgens Peeters een
mooie oplossing voor elke organisatie of instelling
met veelgebruikte toiletruimtes. Niet alleen voor
scholen, ook voor zorgcentra, kantoren, zie-
kenhuizen, noem maar op. Peeters: ’De kans is 
groot dat wij op basis van deze eerste ervaringen 
standaard de geurabsorberende Fleetshield folie 
gaan aanbrengen in de nieuwe toiletruimtes. 
Sterker nog, we overwegen ook Fleetshield folie 
te gaan gebruiken op andere plaatsen
in de school. Zodra het gebouw aanbesteed is, 
willen we daarover een ei leggen.’
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Klopper & Kramer Begrafenis- en 
Crematie verzorging liet geurabsor-
berende Fleetshield folie aanbrengen in 
de koelruimte waar overledenen liggen tot 
aan hun crematie of uitvaart. Vooral aan 
de planning stelde dit bijzondere eisen. 
Bovendien moest het project uitwijzen of 
de folie ook zijn werk deed bij de 
constante, lage temperatuur van 3 graden 
Celsius in de koelruimte. Het bleek geen 
enkel probleem.

’Overledenen zijn zo’n 3 tot 6 dagen bij ons. 
Hoewel wij de lichamen koelen, gaan ze na 
verloop van tijd toch ruiken, en in een ruimte met 
klimaatbeheersing kun je geen ramen openzetten. 
Om de vervelende geur weg te nemen hadden 
we al van alles geprobeerd: sprays, reuk-
absorberende korrels. Niets hielp afdoende. 
Vandaar dat ik wel benieuwd was naar de
geurabsorberende folie van Fleetshield’, vertelt 

Bart Kramer van de begrafenisonderneming. 
’Grappig dat zoiets bestaat en ook wel 
inspirerend.’

Prettig samenwerken
’Het was prettig te merken dat Fleetshield onze
problematiek snel begreep en er perfect op in 
wist te spelen. In het najaar van 2012 is de folie 
aangebracht. Wat de planning betreft kwam het 
vooral spits. De ruimte moest immers leeg zijn. 
Daarom hadden we afgesproken dat ik zou 
bellen zodra het rustig was. Fleetshield zou dan 
zo snel mogelijk komen en dat hebben ze 
inderdaad gedaan. In een ochtend waren ze 
klaar.’

Resultaat zoals gehoopt
Omdat de folie geen decoratieve functie hoefde 
te hebben, koos Klopper & Kramer voor een do-
orzichtige variant. Over het resultaat is het team 
van Klopper & Kramer zeer te spreken. 

Fleetshield lost geurprobleem op bij 
begrafenisonderneming Klopper & Kramer
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‚De geur wegnemen zolang de bron aanwezig 
is, is onbegonnen werk natuurlijk. Maar als de 
bron eenmaal weg is, is de vervelende geur nu 
ook snel weer verdwenen. En dat is waar we op 
gehoopt hadden. Zelfs bij een lage temperatuur
doet de geurabsorberende folie zijn werk prima. 
Ook voor andere uitvaartondernemingen is 
Fleetshield folie dus het overwegen waard‘, aldus 
Bart Kramer.
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Bij station Delft voorzag Fleetshield een
voetgangerstunnel van panelen met 
antigraffitifolie in een kleurrijke tulpen-
print. Het verloederde ’plakkerstunneltje’ 
fleurde hier niet alleen van op, maar is 
voortaan ook beschermd tegen graffiti en 
voor voetgangers aanzienlijk prettiger om 
te gebruiken. ’Ik vind het een mooie 
oplossing’, zegt stationsontwikkelaar
René Zirkzee. ’Wij hebben ons doel 
bereikt.’

Dat doel was het verbeteren van de klantbeleving. 
Uit onderzoek dat de NS liet uitvoeren door een 
extern onderzoeksbureau bleek namelijk dat het 
station als negatief werd ervaren. De tunnel werd 
hierbij met naam en toenaam genoemd. ’Hij stond 
bekend als het ’plakkerstunneltje’ en hing altijd 
vol met pamfletten’, vertelt locatiemanager René 
Zirkzee. ’Daar komt bij dat de tunnel er steeds de-
solater uit is gaan zien sinds de start van de bouw 

van het nieuwe station.Passanten voelden zich er 
niet meer veilig.’

‘Onze reizigers hebben 

nagenoeg geen overlast van

de werkzaamheden 

ondervonden.’

Prettiger omgeving
De folie die Fleetshield op de wandpanelen 
plaatste werd voorzien van een full color print 
en anti-graffiti laminaat. Graffiti en aangeplakte 
pamfletten zijn hierdoor voortaan eenvoudig te 
verwijderen. Voor de tulpenprint werd bewust 
gekozen. Wetenschappelijk onderzoek toont 
namelijk aan dat natuurafbeeldingen sociaal 
gedrag stimuleren. Daarnaast werken koele
kleuren angst- en agressieverlagend. 

Fleetshield laat donkere voetgangerstunnel
bij Station Delft opbloeien
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Wow-effect
Sinds het aanbrengen van de folie is de tunnel 
vrij van graffiti en pamfletten. Zirkzee: ’Het heeft 
duidelijk een wow-effect. Je merkt dat mensen 
minder snel geneigd zijn om een ruimte die er 
netjes uitziet te bevuilen.’ En mocht dit toch nog 
eens gebeuren, dan is het een prettige gedachte 
dat vuil en graffiti van Fleetshield folie zo weer te 
verwijderen zijn.

’De tunnel is een veel prettiger omgeving 
geworden’, beaamt Zirkzee.
’En door de heldere print oogt de ruimte ook 
minder donker en bedompt. De folie zit er 
overigens mooi strak tegenaan. In iets meer dan 
een ochtend was het klaar en onze reizigers 
hebben nagenoeg geen overlast van de werk-
zaamheden ondervonden.’
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Na een grondige renovatie van het 
volledige gebouw verkeerden alleen de 
toiletruimtes van het Provinciehuis 
Groningen nog in de oude staat. Ze bleken 
toch wat uit de toon te vallen. Zo ontstond 
de wens beleving aan deze ruimtes toe te 
voegen. Het Provinciehuis had hiervoor 
de keuze uit meerdere leveranciers, maar 
besloot Fleetshield in de arm te nemen.

’Ons schoonmaakbedrijf Hago kwam met de tip.
Omdat de renovatie net achter de rug was, 
wilden we een oplossing die niet alles opnieuw 
op zijn kop zou zetten’, vertelt Mark Bos, 
contractbeheerder Bewoners Zaken Facilitaire 
Zaken van Provinciehuis Groningen.
Fleetshield folie beantwoordde aan die behoefte. 
De montage was in korte tijd te realiseren en de 
overlast te verwaarlozen. ’Bovendien bleek de fo-
lie ook over tegelwanden aan te brengen’, merkt 
Bos op. ’En dat was in ons geval prettig.’

Door Fleetshield zijn de kleinste kamertjes in 
het Provinciehuis Groningen weer als nieuw
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Kritisch op eigen werk
Hij vervolgt: ’Het werk dat we van Fleetshield 
bij het ROC Nijmegen en Ahoy hadden gezien, 
sprak ons erg aan. Toen de kosten binnen het 
budget bleken te passen was de keuze dus snel 
gemaakt. Fleetshield is een prettige, professionele 
partij om mee samen te werken. Ze communiceren 
helder en afspraak is afspraak. Bovendien zijn ze 
zeer kritisch op hun eigen werk. Alles moet tot in 
de puntjes in orde zijn.’

Beperkte overlast door slimme planning
Voor het Provinciehuis Groningen behandelde
Fleetshield 40 toiletruimtes met geurabsorberende
Fleetshield folie. De folie werd voorzien van af-
beeldingen uit de regio die door het team van het 
Provinciehuis waren uitgezocht.
Ze werden bewerkt met een filter, waardoor het 
net lijkt of je door hamerslagglas kijkt. Op ons 
verzoek werd de montage zo gepland dat 

mensen altijd een gang verderop naar het toilet 
konden.’

’Een oplossing die niet alles 

opnieuw op zijn kop zou 

zetten.’

Weer als nieuw
’Voor de start van de montagewerkzaamheden 
hebben we alle dispensers vervangen en een 
dieptereiniging uit laten voeren. Vervolgens is 
door Fleetshield de geurabsorberende folie met 
de prints aangebracht. Het is mooi geworden. 
En ik ben niet de enige die dat vindt. Andere 
medewerkers van het Provinciehuis reageren ook 
enthousiast. Het maakt een enorm verschil. 
Het Provinciehuis Groningen oogt nu tot in de 
kleinste kamertjes weer als nieuw’, aldus Bos.
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Fleetshield heeft gekleurde en ransparante
folies die UV-straling voor 99 procent 
blokkeren om de kleurkwaliteit van 
interieuronderdelen te beschermen. 
Een uitkomst voor met zorg ingerichte 
kantoorruimten, maar ook voor het 
beschermen van een kostbare kunst-
collectie. Zo blijkt uit de keuze van het
Rabobank hoofdkantoor voor Fleetshield
UV-werende folie ter bescherming van de
kwetsbare werken uit zijn expositie 
‘Geestverwanten’.

Michaela van Grinsven, zakelijk leider 
Kunstzaken bij de Rabobank: ’De expositie in de 
Kunstzone van het Rabobank hoofdkantoor 
wisselt 2 keer per jaar. Dit keer bestaat ze uit 
werken uit onze eigen kunstcollectie van 24 toon-
aangevende Nederlandse conceptuele 
kunstenaars, zoals Jan Schoonhoven, Ad Dekkers 
en Navid Nuur. Veel van die werken kunnen door 

een teveel aan licht worden aangetast. 
De UV-werende ramen van het gebouw bie-
den in dit geval niet voldoende bescherming. 
Daarom zat er niets anders op dan de imposante 
raampartijen van de Rabo Kunstzone tijdelijk te 
verduisteren.’

Breed advies
’We konden hiervoor bij meerdere partijen te-
recht, maar kozen voor Fleetshield. Ik had al een 
aantal keren met hen samengewerkt in mijn tijd 
bij de NS. Voor de creatie van de Kinderboeken-
weektrein bijvoorbeeld’, herinnert Van Grinsven 
zich nog levendig.
’Het voordeel van Fleetshield is dat je breed wordt
geadviseerd. Niet alleen over het juiste product, 
ook over de planning van de montage en zelfs de 
demontage. Bovendien zorgen ze ervoor dat de 
totale kosten zo laag mogelijk worden gehouden. 
Ze denken in allesmet je mee. Daarbij zijn het 
simpelweg fijne mensen om mee samen te werken.‘

Fleetshield beschermt kwetsbare kunst in 
Rabobank hoofdkantoor
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Enorme oppervlaktes
In totaal moest 450 m2 raamoppervlak worden
beplakt. Van Grinsven: ‘Een aanzienlijke klus, 
maar gezien de rechte vlakken op het oog niet 
erg ingewikkeld. Tijdens de montage werd me 
echter al snel duidelijk dat het maar goed was 
dat er professionele handen aan het werk waren. 
Probeer bij die enorme oppervlaktes immers maar 
eens om de folie er strak op te krijgen.‘ Fleetshield 
klaarde de klus keurig binnen de gestelde week, 
waarop de expositie ‘Geestverwanten’ op 
1 oktober 2013 kon starten. Die is nog tot 21 
maart 2014 vrij toegankelijk in de Rabo 
Kunstzone aan de Croeselaan 18 in Utrecht.

’Het voordeel van Fleetshield is 

dat je breed wordt geadviseerd.’

Weer eenvoudig te verwijderen
Van Grinsven vervolgt: ’Wat ook heeft mee-
gespeeld is dat de UV-werende folie van 
Fleetshield na verloop van tijd weer eenvoudig te 
verwijderen is. Zonder de ondergrond te 
beschadigen of lijmresten achter te laten. 
Over een half jaar kunnen we dus weer genieten
van de prachtige lichtinval door de kamerhoge 
ramen van het gebouw. Alhoewel de kunst in het 
halfduister met tentoonstellingslicht nu wel erg 
mooi tot haar recht komt.’
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Het ROC Nijmegen kampte al jaren met
stankoverlast in één van de toiletruimtes
voor de heren. ’Wat we ook poetsten, het
bleef er ruiken zoals in een toiletgebouw
langs de Franse snelweg. We hebben zelfs
dieptereiniging geprobeerd, maar niets
hielp’, vertelt facilitair manager 
Jack Louvet. ’Totdat we bij Fleetshield 
terechtkwamen. In juni hebben zij de 
wanden met geur-absorberende folie be-
plakt. De ruimte is er enorm van 
opgeknapt en we zijn voor 99,9% van het 
probleem verlost.’

Eén wand in de toiletruimte werd beplakt met een
unikleur geurabsorberende folie. De andere 
wanden zijn voorzien van een geurabsorberende 
folie met een fullcolourprint van sporters, passend 
bij de afdeling Sport & Bewegen die in de vleugel 
is gehuisvest. ’Na het zien van wat voorbeelden 
van Fleetshield wilde ik graag iets in print doen’, 

zegt Louvet. ’Maar dat had nog wat voeten in 
de aarde, omdat het in lijn met de huisstijl moest 
gebeuren. Wat Fleetshield betreft was dit geen 
probleem, zij konden elk gewenst beeld 
afdrukken op de folie. Conform de huisstijl 
gebruikmaken van portretten van oud-leerlingen, 
zoals in de rest van het gebouw, leek mij voor 
het toilet alleen niet zo geschikt. Gelukkig kon 
de afdeling Communicatie & Marketing zich 
goed vinden in het alternatief met de sporters dat 
Fleetshield voorstelde.’

Geruisloos verloop montage
Louvet vervolgt: ’Voordat Fleetshield kwam 
hebben we de ruimte zo goed mogelijk schoon-
gemaakt. Voor het aanbrengen van de folie is de 
toiletruimte twee dagen afgezet geweest. Van 
de werkzaamheden hebben we geen enkele last 
gehad. Het verliep heel voorspoedig, omdat alles 
vooraf duidelijk met elkaar was afgestemd.’

Fleetshield biedt ROC Nijmegen een fraaie 
oplossing voor stankoverlast in toiletruimte
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regeneratiemiddel, zodat ze hun geurabsorbe-
rende werking behouden.’ Louvet sluit af: 
’Een prettige bijkomstigheid is dat wat Fleetshield 
al voorspelde inderdaad blijkt te kloppen: als 
mensen een omgeving mooi vinden, gaan ze er
veel netter mee om.’

Enthousiast ontvangen
Uit een evaluatie is inmiddels gebleken dat zowel
leerlingen als medewerkers enthousiast zijn over 
de nieuwe toiletruimte. ’Iedereen is blij dat het er 
nu niet meer zo ruikt, maar vooral ook blij met de 
nieuwe uitstraling. De dames vragen zich zelfs af 
waarom we hun toilet niet net zo mooi maken.’ 
Louvet vervolgt: ’Het prettige van deze oplossing 
vind ik ook dat de nare geur niet wordt 
gecamoufleerd door een andere geur, maar 
wordt geabsorbeerd. De folie is reukloos en op de 
effen wand is zelfs bijna niet te zien dat er folie
overheen zit.’

‘Voor 99,9% van het probleem 

verlost.’

Netter op nette omgeving
’Reinigen doen we nog steeds met de vertrouwde
schoonmaakmiddelen, op de vertrouwde 
momenten,maar het kost minder moeite en de 
nare geur hangt er niet meer. Twee keer per jaar 
krijgen de wanden wel een extra behandeling met 
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TE Connectivity wilde van zijn klant-
ontvangstruimte een belevingsruimte 
maken voor bezoekers. Met die wens als 
uitgangspunt deed Fleetshield de 
suggestie een extra informatielaag aan 
de wand toe te voegen via ’augmented 
reality’. Daarnaast realiseerde Fleetshield 
boven de wand een virtueel plafond dat 
suggereert dat je naar buiten kunt kijken. 
Een eenvoudige wand kwam hierdoor 
visueel tot leven en werd onderwerp van 
gesprek tijdens ontvangsten.

Als producent van connectoren vervult 
TE Connectivity wereldwijd een toonaangevende 
rol in de snel veranderende technologische markt. 
Willy Rietveld, directeur Global Fiber Optics & 
EMEA Engineering bij TE Connectivity: ’Wat be-
treft de wand hadden we twee belangrijke wen-
sen. We wilden laten liet zien wat we hier doen en 
hoe vernieuwend we wereldwijd zijn. Daarnaast 

wilden we een ’Ik Hou van Holland’-uitstraling. 
Juist omdat we bij TE Connectivity zorgen voor 
innovaties waar we als Nederlanders trots op 
mogen zijn. Hoewel we verschillende partijen 
hebben gevraagd om een voorstel te doen voor 
de wand, wisten we eigenlijk vanaf het begin dat 
er maar één partij was die ons hierbij het beste 
kon helpen: Fleetshield.’

Oog voor wensen
Rietveld vervolgt: ’Voor wanden elders in het 
pand hadden we al prettig samengewerkt met 
Fleetshield. Ze zijn ervaren en weten wat ze doen. 
Bovendien spelen ze als geen ander in op wensen 
van een organisatie. De grootste uitdaging bij dit 
project was om dat wat wij in ons hoofd hadden 
op de wand te krijgen. Daarom zijn er een paar 
ontwerprondes geweest. De derde was ’spot 
on’.’ Zijn collega Emmanuelle Vervoort, manager 
Product Development Engineering bij TE Connec-
tivity, vult hem aan: ’Het mooie van Fleetshield is 

Fleetshield maakt van een eenvoudige wand 
onderwerp van gesprek bij TE Connectivity
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beschadigingen of lijmresten op de achtergrond 
achter te laten. Vervoort: ’Wij willen de 
afbeeldingen na verloop van tijd kunnen wisselen.
Niets is immers zo veranderlijk als de wereld van 
de techniek.’ Ten tweede beschermt Fleetshield 
folie de wand direct tegen schade. ’Er komen heel 
wat mensen met attachékoffers langs de wand’, 
benadrukt Rietveld. ’Zonder de folie zou de wand 
al snel onder de strepen en deuken zitten. Als er 
nu een keer tegenaan gestoten wordt, gebeurt er 
helemaal niets.’ Buitenlandse vestigingen volgen
Rietveld over het resultaat: ’We zijn dik tevreden.
De ruimte is in één klap van haar stoffige karakter
verlost. Onze klanten, het hoger management en 
de 52 optical engineers die hier werken vinden 
het stuk voor stuk geslaagd.’ En het enthousiasme 
van TE Connectivity blijft niet tot onze lands-
grenzen beperkt. ’Door onze vestigingen in België 
en Engeland is zelfs gevraagd of we bij hen niet 
hetzelfde konden doen. Voor Fleetshield bleek dit 
geen enkel probleem te zijn. Dat gaat dus 
gebeuren’, besluit Rietveld.
Voor de realisatie van de wand in de klanten-
ontvangstruimte van TE Connectivity werkte 
Fleetshield nauw samen met de ’augmented
reality’-specialisten van Crozzroads en vorm-
gevingsbureau Bright Up in Amsterdam.

dat gedurende het hele proces de wensen van ons 
als opdrachtgever voorop blijven staan. Voor een 
verrassingseffect wilden we bijvoorbeeld 
’augmented reality’ gebruiken. Fleetshield maakte
dit mogelijk door hiervoor samen te werken met 
een specialist uit hun netwerk.’

Eén wand, twee informatielagen
Vervoort beschrijft enthousiast de ruimte: 
’De eerste helft van de wand is donker en heeft 
een industriële uitstraling. Voor dit deel 
presenteren we toonaangevende nieuwe 
producten. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld 
connectoren voor grote datacenters. Het tweede 
deel van de wand heeft het gewenste ’Ik hou van 
Holland’-karakter. Dankzij ’augmented reality’
heeft Fleetshield een extra laag over de beel-
den op beide wanddelen heen kunnen leggen. 
Zodoende verschijnen er bijvoorbeeld ineens 
twee zendmasten die naar elkaar seinen in het 
Hollandse landschap als je de camera van je iPad 
op de wand richt.’

Ook praktisch
Naast de verrassende uitstraling waardeert TE 
Connectivity nog twee belangrijke eigen-
schappen van Fleetshield folie. Ten eerste dat de 
folie gemakkelijk te vervangen is, zonder 
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Woensdag 6 februari 2013 was het een
gekkenhuis op station Rotterdam. 
Jean Paul Gaultier kwam er per Thalys 
aan, helemaal in stijl. Fleetshield had de 
trein namelijk gehuld in het blauw-witte 
streepje waar de modeontwerper be-
roemd mee werd en voorzien van enkele 
kenmerkende Gaultier-tattoos.

’Wat blauw-witte strepen, het lijkt zo eenvoudig,
maar dat was het niet’, benadrukt Armelle Weber,
Brand Partnership Manager bij Thalys 
International. ’Ze moesten namelijk keurig recht 
lopen over de volle lengte van vier treinstellen èn 
de kleur moest geleidelijk overlopen in de kleuren 
van de Thalys. Bovendien vereiste de huisstijl van 
Gaultier dat er gewerkt werd met transparante 
film. Probeer dan op een grijze trein maar eens 
een geleidelijk verloop te krijgen met in het mid-
den precies het goede blauw en helder wit. Toch 
is het Fleetshield gelukt.’

Vertrouwen in samenwerking
Toen Fleetshield tijdens de aanbesteding voor de 
Jean Paul Gaultier trein kwam met het beste 
aanbod, was dat voor Thalys een geruststelling. 
Armelle Weber: ’We hebben eerder met 
Fleetshield gewerkt, rond de première van TinTin 
bijvoorbeeld, en eigenlijk altijd probleemloos. 
Ze zijn professioneel, stipt, inventief en hebben 
oog voor detail. Bovendien is de kwaliteit van
de films goed. Daardoor hadden we er alle 
vertrouwen in dat het ook dit keer helemaal in 
orde zou komen.’

’Eigenlijk altijd probleemloos. 

Ze zijn professioneel, stipt,

inventief en hebben oog voor 

detail.’

Fleetshield zorgt in 2 dagen voor een
Gaultier-waardige Thalys
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Prettig pro-actief
Net als tijdens het TinTin-project verliep de 
samenwerking met het ontwerpbureau in Parijs 
uitstekend. Armelle: ’Prettig is ook dat Fleetshield 
zo pro-actief is. Omdat ze al hadden voorzien 
dat het nauw zou komen om op de transparante 
film de juiste kleuren te krijgen, hadden ze tijdens 
de voorbespreking stalen meegenomen. 
Eigenlijk zonder dat we het gevraagd
hadden. Zo wonnen we uiteindelijk veel tijd.’
Belangrijk, want die was er weinig. In plaats van 
de geplande vier dagen bleek de klus namelijk in 
twee dagen geklaard te moeten worden. ’En dan 

ben je blij met een professionele en flexibele partij 
als Fleetshield’, verzucht Weber.

Hoog verwachtingspatroon
’Ze wisten de werkzaamheden zo in te plannen 
dat we de deadline toch konden halen. Binnen 
hetzelfde budget. Natuurlijk scheelt het daarbij 
ook dat Fleetshield de trein, haar specificaties en 
onze organisatie kent. Bovendien hebben we het-
zelfde hoge verwachtingspatroon.’ Het resultaat 
was dan ook als verwacht. ’Naar volle tevreden-
heid, van ons en van de mensen bij Gaultier. 
En geloof me, zij leggen de lat hoog.’
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Kostenbesparend de onderhoudsvriende-
lijkheid en uitstraling van interieur en
exterieur van materieel verhogen? 
Tegelijkertijd bescherming bieden tegen 
vervuiling en vandalisme? Fleetshield 
biedt innovatieve oplossingen met unieke 
beschermende eigenschappen. Van het 
toepassen van uw identiteit, het (tijdelijk) 
restylen van materieel tot het 
preventief beschermen tegen graffiti,
krassiti en etssiti.

Van mei 2009 tot en met oktober 2009 rijdt een
speciale Magritte-Thalys in Nederland, België en
Frankrijk. Deze visueel zeer sterke marketingactie
is opgezet ter gelegenheid van de opening van 
het Museum Magritte te Brussel.

De wens 
Aandacht genereren voor opening Museum 
Magritte te Brussel en tegelijkertijd bescherming 

bieden tegen graffiti, krassiti, etssiti en natuurlijke 
vormen van schade als steenslag.

Oplossing Fleetshield
Produceren en aanbrengen van graffiti-proof-
graphics. Fleetshield heeft op locatie geïnventa-
riseerd wat de mogelijkheden waren en heeft de 
externe ontwerper aangestuurd. Daarnaast is met 
de opdrachtgever afgestemd waar en wanneer 
de graffiti-proof-graphics op de Thalys werden
aangebracht en op welke wijze.

Voordelen gebruik films Fleetshield
- Snelle visueel aantrekkelijke restyling
- Ontwerp op maat
- Anti-graffiti, anti-krassiti, anti-etssiti films
- Graffiti-proof-graphics kunnen na afloop van 
actie eenvoudig verwijderd: zonder achterlating 
van resten lijm en schade aan ondergrond.

Fleetshield restyled Thalys met graffiti-proof-
graphics Margritte
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We worden blootgesteld aan geuren, die 
de kwaliteit van ons leven beïnvloeden 
waardoor deze een gevoel van onbehagen 
en onveiligheid kunnen veroorzaken.

Geur neutralisatie
Het foliegamma biedt unieke en duurzame 
oplossingen die ervoor zorgen dat hinderlijke 
stankoverlast verdwijnt door de absorptie van 
organische en anorganische geuren.

Kenmerken
- Significante vermindering van minimaal 80% 
van de geuren binnen 24 uur
- Geur absorberend en neutraliserend 
(geen gebruik van geparfumeerde geur)

Antibacterieel
- Schimmel, sporen, bacterie en virus dodend
- Gebruik van natuurlijke moleculen
(geen inzet van Nano deeltjes)

Bewijs
- Metingen genomen door onafhankelijke 
en gecertificeerde laboratoria
- Demonstratie van de effectiviteit in het veld zoals 
scholen, bedrijven, openbare plaatsen, afval 
kamers

Voordelen
- Aanpasbaar aan uw behoeften en omstandig-
heden
- Integreerbaar met decoratieve folie oplossingen
(b.v. restyling van ruimtes)
- Geen gevaar voor de gezondheid
(getest op huidirritatie en brandveiligheid)
- Perfecte integratie in uw bestaande omgeving

Geur absorberende wanden dankzij folie




