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TGLS REGELT EN BETEGELT

TGLS.NL

Expert in grote vloeroppervlaktes voor automotive, 

retail, food en utiliteitsbouw

Van begin tot eind ontzorgd: vloer- en wandtegelwerk, 

ondervloer en isolatie

Naast plaatsen ook voordelige inkoop van tegels  

en productie van tegels op maat

Profiteer van onze kennis: vraag ons als  
onafhankelijk adviseur voor jouw tegelproject

Ook de afbouw is tot in de 
puntjes verzorgd.
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Regelen en betegelen op Champions League-

niveau 

Naast meer dan 17.000 m² tegelwerk was er ook behoefte aan een gedegen advies over de ondervloeren in 

relatie tot gebruik en eisen. All in a day’s work voor TGLS uit Nieuwegein, de ketenpartner die binnen een 

bouwproject alles rondom tegelwerk en vloeren regelt en betegelt.

Aan het woord is Patrick de Winter: 

“Kwaliteit en een strakke 

planning zijn altijd topprioriteit, zodat 

bouwpartners niet op ons hoeven te 

wachten. Dat vergt kennis van zaken, 

niet alleen van tegelwerk en vloeren, 

maar ook van alle aspecten van het 

bouwproject die hierdoor beïnvloed 

worden. Daarom zijn we graag vanaf 

het eerste moment betrokken. We zijn 

dan volledig op de hoogte en kunnen 

waar nodig anticiperen.

TGLS blinkt uit in tegelwijsheid. Dit soort projecten, waarin we onze kennis kunnen delen, zijn ons op het 

lijf geschreven. We bekijken alle aspecten. Ons advies leidde hier tot het toepassen van anhydrietvloeren op 

de verdiepingen. Voor een optimaal resultaat hebben we bij het advies samengewerkt met ABT. Ondanks de 

krappe deadline en de oppervlakte van meer dan 17.000 m², was het tegelwerk voor ons een relatief normale 

klus. We betegelen vrijwel dagelijks grote oppervlakten in retail, automotive en utiliteitsbouw. 

Met name in retail staat veel druk 

op de planning, want iedere dag 

dicht is een dag omzetderving. Ons 

werk wordt regelmatig vergeleken 

met de Champions League: ook wij 

moeten dagelijks op het allerhoogste 

niveau presteren, je bent zo goed als 

je laatste wedstrijd en je moet altijd 

alert zijn.”
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https://tgls.nl

