Asona aan de slag
bij Booking.com
SONACOUSTIC®
Keuze in verschillende structuren - van glad tot
grof • Optisch een hard oppervlak • Uitstekende
geluidsabsorptie • Brandveilig • In iedere gewenste
kleur • In verschillende diktes leverbaar • Op
iedere ondergrond aan te brengen • Natuurzuiver,
milieuvriendelijk • Lichtgewicht • Snelle applicatie

SONASPRAY®
Zeer ruime keuze in oppervlakte afwerking en kleuren
• Uitzonderlijke geluidsabsorptie, vermindering van
nagalm • Past op iedere vorm van plafond en wand •
Natuurzuiver, milieuvriendelijk en duurzaam (cradle
to cradle) • Gering gewicht, geen extra belasting voor
de onderliggende constructie • Supersnelle applicatie
• ISO 9002 gecertificeerd • Naadloos aangebracht •
Condensatie regulerend

Green Village (April2018)

GREEN VILLAGE IN NIEUWEGEIN
Evenementenlocatie Green Village is recent sterk uitgebreid. Tijdens deze
verbouwing lag de focus, juist omdat Green Village zowel ruimte biedt aan zakelijke
evenementen als aan persoonlijke gelegenheden, op isolatie en akoestiek. ‘Het
gewenste high-end eindresultaat diende binnen een korte tijd gerealiseerd te
worden. Er werd dus strak gepland en dan weet men Asona goed te vinden. Het
plafond van Green Village kende diverse krommingen en lagen, een fantastische
uitdaging voor ons montageteam dat vanwege de genoemde planning ook in de
weekenden doorwerkte. Het eindresultaat met Sonacoustic PL en CL is prachtig.
In zowel esthetisch als in akoestisch opzicht.’
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We krijgen per zaal van 800 vierkante
meter maximaal zeven dagen de tijd om
onzehoogwerkers te installeren, de wanden
af te plakken en Sonaspray te spuiten.’

De nieuwbouw en renovatie van het Naturalis
Biodiversity Center is in volle gang. Ter optimalisatie
van de akoestiek in de 800 vierkante meter grote
zalen is de hulp van Asona ingeroepen. ‘We brengen
in 2 maanden Sonaspray aan op de dertien meter
hoge plafonds van de 10 zalen. We krijgen per zaal
maximaal zeven dagen de tijd om onze hoogwerkers
te installeren, de wanden af te plakken en te spuiten.
Een uitdagende opdracht die we natuurlijk met beide
handen aangrijpen. Dit is bij uitstek een klus voor de
vakmensen van Asona.’
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Het bedrijf uit Uithoorn werkt voor een diversiteit aan opdrachtgevers. We lichten hier een drietal projecten uit:

BOOKING.COM OP VIJZELGRACHT
Het team van Booking.com is gevestigd op diverse locaties in onze hoofdstad. Een van deze locaties is een
kantoorpand aan de Vijzelgracht. Het pand, dat jarenlang voornamelijk leeg heeft gestaan, is volledig gestript en
gerevitaliseerd. De plafonds in het vijf verdiepingen tellende pand zijn stuk voor stuk behandeld met Sonaspray.
‘We hebben al eerder samengewerkt met de verantwoordelijke aannemer, hij wist dus al dat we -mede dankzij
eigen fabricage- snel kunnen handelen. Het nieuwe, 5.000 vierkante meter grote callcenter is voorzien van
Sonaspray in de kleur grijs. De medewerkers van Booking.com kunnen hier ongestoord hun werk doen.’
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