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“Het eindresultaat heeft precies de minerale, 
industriële uitstraling die alle partijen voor 

ogen hadden.”

Project  DWA (adviesbureau)
hoofdkantoor Gouda

Opdrachtgever DWA
Harderwijkweg 7
2803 PW GOUDA

Architect Inbo Architecten
Koningin Wilhelminaplein 29 
1062 HJ Amsterdam

Totale oppervlakte  1500 m²

Gerealiseerd  2019

Vloerapplicateur  Nobello
Keerkring 49
2801 DG Gouda

Toepassing  aanleg van cementeuze gietvloer   
in twee kleuren

Systeemoplossing  Ultratop betonlook systeem

Mapei producten  Primer SN, Quartz 0,5, Quartz 1,2, 
Ultratop lichtgrijs en antraciet

HET PROJECT IN 
DETAILS
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DWA GOUDA
DWA is een adviesbureau, dat adviseert op het gebied van installatietechniek 
en klimaat. Dit doet het bedrijf door hoogwaardige en duurzame oplossingen 
te bieden, op het gebied van installatie- en energietechniek voor de gebouwde 
omgeving en industrie. Oktober 2020 verhuisde het adviesbureau van 
Bodegraven naar een pand aan de Harderwijkweg in Gouda, dat voor betrek 
ingrijpend is gerenoveerd. Het hoofdkantoor in Gouda kreeg een comfortabel 
binnenklimaat met een zo gering mogelijke energievraag. Beiden belangrijke 
vraagstukken waarvoor het adviesbureau dagelijks oplossingen ontwikkelt. 
Het interieur van het pland sluit aan bij dit concept. Zo werd de uitstraling in 
het pand stoer en industrieel, waarbij installaties grotendeels zichtbaar zijn 
gebleven en er gekozen is voor pure, robuuste materialen. De cementgebonden 
Ultratop betonlook gietvloer, die in het pand is gelegd, is daarbij een mooie 
aanvuling. 
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Betonlook gietvloer met 
mineraal karakter 
In 2019 werd gestart met de aanleg van 
de betonlook gietvloer in de kantoren 
en gemeenschappelijke ruimtes van 
het hoofdkantoor van DWA in Gouda. 
Net als de zichtbare installaties aan de 
plafonds en de industriële uitstraling 
van het meubilair, beoogde de architect 
met de keuze van de gietvloer ook een 
afspiegeling van de core business van 
het adviesbureau; duurzaamheid en 
installatietechniek. 

BETONLOOK GIETVLOER
WEERSPIEGELT CORE 
BUSINESS

De Ultratop betonlook gietvloer van Mapei 
bleek in dit concept het best te passen. 
Niet alleen heeft de betonlook gietvloer 
een robuuste, industriele uitstraling. De 
gietvloer is een cementgebonden vloer 
en heeft dus ook een mineraal, organisch 
karakter. Dit sluit mooi aan op de duurzame 
ambities, die het bedrijf nastreeft. Ook 
het lijnenspel in de vloer past goed bij het 
concept. Het gevlamde patroon verbeeld 
de constante beweging van lucht, water 
en warmte, dat symbool staat voor dat 
waarmee DWA dagelijks bezig is.

DWA verhuisde in 2020 van Bodegraven naar een nieuw onderkomen in Gouda. 
Een slim, gezond én energiezuinig klimaat in een bestaand pand realiseren, dat 
bleek de uitdaging die DWA met beide handen aanpakte. Het adviesbureau 
koos het bestaande pand aan de Harderwijkseweg dat voor betrek volledig werd 
gerenoveerd. Zo werd het pand voorzien van alle energiezuinige maatregelen die 
er mogelijk en nodig zijn. Het interieur werd een weerspiegeling van de dagelijkse 
werkzaamheden van het adviesbureau. De industriële betonlook gietvloer van 
Mapei bleek daarbij de beste keuze.
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Gietvloer met hoge mechanische 
prestaties
Het kantoorpand is opgezet als een open 
ontmoetingsplek waar werk-, overleg- en 
concentratieplekken met elkaar verbonden 
zijn en fl exibel in elkaar overlopen. In 
het pand is er daardoor veel voetverkeer 
over de verschillende verdiepingen. De 
gietvloer die werd gekozen, moest onder 
deze druk uiteraard niet bezwijken. Een 
Ultratop betonlook gietvloer is naast 
een architectonisch mooie vloer, ook 
een uiterst sterke vloer met zeer goede 
mechanische prestaties. Ultratop heeft een 
hoge druk- buigsterkte en is zeer slijtvast.  
Ultratop is bovendien onderhoudsarm 
en heeft daardoor een lange levensduur. 
De perfecte oplossing voor het het 
hoofdkantoor van DWA. 

Ultratop is een zeer snel hardende, 
zelfnivellerende gietvloeimortel op basis 
van speciale hydraulische bindmiddelen, 

voor het aanbrengen van slijtvaste
vloeren in een dikte van 5 tot 40 mm.

Kleur lichtgrijs, standaard, wit, beige, 
rood en antraciet
Vorm: fi jn poeder

Volumieke massa (kg/m³): 1.300
Vast residu (%): 100

Aanbreng temperatuur:  +5°C tot +35°C
Verwerkingstijd: 15 minuten

Bindtijd: 60 minuten
Beloopbaar: 3-4 uur

Verbruik:  16,5 - 17,5 kg/m² per cm dikte
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Het eindresultaat
De samenwerking tussen 
Mapei als leverancier, 
vloerapplicateur Nobello 
en de opdrachtgever DWA 
verliep goed. Nobello 
werkt al vele jaren met 
het Ultratop systeem van 
Mapei en is zeer ervaren 
in de aanleg van de 
cementgebonden gietvloer.  
Het eindresultaat is dan 
ook iets waar alle partijen 
zeer tevreden mee zijn. 
De Ultratop betonlook 
gietvloer in de kleuren 
lichtgrijs en antraciet 
heeft precies de minerale, 
industriële uitstraling die 
alle partijen voor ogen 
hadden.
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Mapei Nederland
Apeldoorn is waar het allemaal gebeurt. 
Vanaf deze centrale plek in Nederland 
bedienen wij de Nederlandse markt met 
duurzame oplossingen voor woning- 
en utiliteitsbouw, renovatie van cultureel 
erfgoed, hospitality- en retailsector, 
industrie, infrastructuur, sport, openbare 
ruimte en de scheepsbouw. Oplossingen die 
men terugvindt in gevels, balkons, galerijen, 
vloeren, wanden, badkamers, (groot)
keukens en andere toepassingen. Complete 
systemen waarin beproefde producten 
optimaal op elkaar zijn afgestemd, waardoor 
kwaliteit kan worden gewaarborgd en 
faalkosten verminderd. Totaaloplossingen 
voor de bouw noemen we dat.

ÉÉN PROJECTPARTNER VAN 
FUNDERING TOT DAK

Verbinden, versterken en 
beschermen
Tegellijmen, kitten, voegen, producten 
voor betonreparatie en -bescherming, 
waterdichting, vloeren en wanden; wij bieden 
oplossingen die verbinden, versterken én 
beschermen. Maar we doen meer. Naast 
de technische support die wij geven 
voor, tijdens en na een project, delen wij 
ook onze kennis met de voorschrijvende 
markt en uitvoerende partijen in de vorm 
van productpresentaties en trainingen. 
Zo verbinden, versterken en beschermen 
we niet alleen met onze systemen, maar 
ook in de relatie met onze partners.

Een wereldwijd
netwerk
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Mapei Nederland is onderdeel van het 
internationale familiebedrijf Mapei S.p.A. dat met 
dochterondernemingen verspreid over Europa, 
Afrika, Amerika, Azië en Australië een begrip is 
binnen bouwwereld. Met een wereldwijd netwerk 
van specialisten, een uitgebreid logistiek netwerk 
en een internationaal georiënteerde R&D ontwikkelt 
en vermarkt de Mapei Group al meer dan 80 jaar 
producten en systemen die over de hele wereld 
succesvol worden toegepast.   

Mapei als projectpartner 
Mapei heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. 
Zo zijn er voor een groot aantal producten EPD`s 
(Environmental Product Declarations) opgesteld, 
bieden we ondersteuning in de ontwerpfase met 
BIM, BREEAM en LEED, maar hebben we ook onze 
eigen bestekservice. Hierdoor is Mapei in staat 
op te treden als volwaardig gesprekspartner voor 
projectontwikkelaars en andere voorschrijvende 
instanties. Eén projectpartner van fundering tot dak. 

Wereldleider in het produceren van lijmen, kitten en chemische producten voor de 
bouw, dat is Mapei. Met meer dan 5.000 producten in het portfolio is er van fundering 
tot dak altijd wel een oplossing voorhanden. 



Totaaloplossingen voor de bouw

Mapei Nederland B.V. 
Oude Apeldoornseweg 37 K
7333 NR Apeldoorn
T +31 (0)85 00 69 200
verkoop@mapei.nl
www.mapei.nl

WONING- EN
UTILITEITSBOUW

INFRASTRUCTUUR

CULTUREEL ERFGOED

SPORT

HOTELS EN RETAIL

OPENBARE RUIMTE

INDUSTRIE

SCHEEPSBOUW




