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Akoestische spanplafonds en TV-spanwanden 
maken elke woning stiller

Meer wooncomfort met een 
make-over van Mondea

Verbouw hoeft niet altijd de reden te zijn voor het vernieuwen van een ‘verouderde’ 
trap of plafond, vindt Richard Wessel van Mondea Spanplafonds en Traprenovatie uit 

Emmen. “Die term dekt niet de volledige lading. Meestal is het meer een make-over, 
een echte verfraaiing van de woning.”

Twee vliegen
Sterker nog, renovatie hoeft helemaal niet de 
aanleiding te zijn voor het willen moderni-
seren van een huis, aldus Wessel. “Onlangs 
bezocht ik een klant in Emmer-Compascuum. 
Hij vroeg naar een oplossing voor het plafond 
in de woonkamer. die was van beton, net als 
de wanden en de vloer. Dat had een galmend 
effect. Bovendien waren de mensen niet 
te spreken over de aanblik van de groeven 
tussen de betonplaten in het plafond.” Wessel 
stelde daarop een oplossing voor waarmee in 
één klap twee vliegen werden geslagen: het 
aanbrengen van een prachtig strak ogend en 
tevens geluiddempend plafond. “Binnen ons 
assortiment beschikken wij tegenwoordig over 
akoestische spanplafonds, waarachter een spe-
ciaal geluidsabsorberend isolatieschuim wordt 
aangebracht.”

Make-over
Verder verzorgde Mondea het lichtplan en de 
installatie van de verlichting in het plafond. Ook 
een wand werd bespannen, en geluiddempend 
geïsoleerd. “Daarachter hebben we de bekabe-
ling van de televisie en de stereo weten weg te 
werken. In de oude situatie was dat niet moge-
lijk.” Het eindresultaat was een totaal nieuwe 
en verbeterde uitstraling van de woning. “ De 
woonkamer heeft nu een strak uiterlijk met 
een verbeterde akoestiek. Bovendien werkt deze 
oplossing sfeerversterkend. In het verlaagde 
gedeelte is zelfs een hoogglans zwart plafond 
geplaatst. De vlammen van de haard weer-
spiegelen in het nieuwe hoogglans plafond. 
Dat heeft een enorme, ruimtelijke werking.” 
Volgens Wessel een prachtig praktijkvoorbeeld 
van een eenvoudige ingreep met een compleet 
andere en sfeervolle aanblik tot gevolg. Kortom, 
een geslaagde make-over.

Verlichting
Mondea staat dan ook bekend als het prettige 
en betaalbare alternatief voor een snel en strak 
afgewerkt plafond. “Geen hak- of breekwerk, 
geen rommel en een schone montage. Ook is 
er geen leger aan vakkrachten nodig. “Geen 
stukadoor, schilder of elektricien die een week 
lang in je huis bivakkeert. Mondea zorgt voor 
een probleemloze plaatsing in meestal een dag 
tijd.” De in mat- of hoogglans verkrijgbare pla-
fonds zijn leverbaar in meer dan 100 kleuren. 
Lijstwerk en het aanbrengen van verlichting, 
waaronder led, behoren ook tot de mogelijk-
heden. “Led is in opkomst onder particulieren, 
kantooromgevingen en winkels. Het is de 
energiezuinige en trendy lichtoplossing van 
dit moment.” De 3D-variant springt daarbij het 
meest in het oog. Dat zijn ledstrips waarover 
een speciaal plafond wordt gespannen, waar-
door het licht een cilindervormig karakter krijgt. 
Echt iets voor de klant met speciale wensen.

Bekendheid
Hoewel het voornaamste werkgebied voor 
Mondea het noorden van het land beslaat, 
weet het Emmer bedrijf zich op landelijk niveau 
steeds sterker te profileren. Regelmatig komen 
Richard en zijn medewerkers voorbij in diverse 
klusprogramma’s op tv. Zo waren ze al te zien 
in Lifestyle Experience van RTL 4. Afgelopen 11 
maart was Mondea weer op de buis, deze keer 
in het door Natasja Froger gepresenteerde 
Welcome Home. In dit programma, ook van 
RTL 4, helpt Froger door tegenslag geplaagde 
gezinnen en personen bij het opknappen van 
hun woning. Ook Mondea werd benaderd om 
een schrijnend geval in Rhenoy bij te staan. 
“Die aflevering draait om een familie die tijdens 
het verbouwen werd getroffen door de dood 
van een gezinslid. Gevolg was dat ze al zes jaar 

ontredderd in een schuur wonen. Het team van 
Froger belde een hele batterij bedrijven in Ne-
derland af met de vraag om hulp te bieden. Ook 
wij kregen een telefoontje. Nou, daar hoefden 
wij niet lang over na te denken.”

Resultaat
Mondea voorzag het huis geheel kosteloos van 
drie nieuwe plafonds met verlichting. Maar hoe 
wist Froger dat ze bij Wessel moest aanklop-
pen? “We bieden een vrij uniek product aan. 
Verder denk ik dat we opvallen vanwege het feit 
dat we al bijna 30 jaar bestaan en we wel eens 
vaker te gast zijn geweest bij een RTL4-pro-
gramma.” Het resultaat van de werkzaamhe-
den  is na te zien op RTL-gemist.
Het sociale karakter van Mondea komt ook tot 
uiting in de eigen regio. Want sinds januari is 
het bedrijf officiële broeksponsor geworden van 
FC Emmen. “Dat leek ons in eerste instantie een 
ver- van-ons-bed-show. Maar aan de andere 
kant wilden we ook iets doen voor de regio door 
de club en vooral de jeugd te sponsoren. We 
gaan samen met de FC Emmen een voetbalcli-
nic organiseren voor de jeugd. Kunnen we zelf 
ook nog eens iets leren.”
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Traprenovaties 
Mondea is ook het aangewezen adres voor 
het uitvoeren van traprenovaties. Een 
Mondea trap maakt van elke entree een 
echte blikvanger met luxe uitstraling. De 
voordelen op een rij:
- Geen hak- of breekwerk
-  Slipremmende oppervlakte op elke trede
- Geen storende plastic strip
-  Trap, bordes en overloop in hetzelfde 

design.
- Geschikt voor zwaar gebruik
- Onderhoudsarm
- Schilderen is niet nodig
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