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ProjectomSchrijving 
Villa Pardoes biedt gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend 
ziek kind van 4 tot en met 12 jaar een weekje vakantie in Villa Pardoes. 
het oord van pretpark de efteling was het afgelopen halfjaar dicht voor 
renovatie. 

omdat de wachtlijst voor de villa steeds langer werd, besloot het 
pretpark de capaciteit uit te breiden. Villa Pardoes kan door de 
verbouwing ieder jaar een weekje vakantie aan ruim zeshonderd gezinnen 
bieden. er zijn niet alleen nieuwe huisjes gebouwd. Zo is er een nieuwe 
gedeelde huiskamer voor alle bewoners en is de kamer met twee 
whirlpools omgebouwd tot een spa-ruimte.

Projectvoorwaarden
het hoofdgebouw biedt onderdak aan acht gezinnen en is gebouwd in 
de vorm van een slakkenhuis. de nieuwbouw werd daar in de vorm van 
een bloem aangebouwd waarvoor twee van de villa's gesloopt moesten 
worden. de oranje kleur van de bloem kwam tot uiting in het dak met 
oranje zadelpannen en de oranje gietvloer, welke van buitenaf te zien is. 

Sika oPloSSing
bij de bouw van Villa Pardoes, nu 15 jaar geleden, werd destijds al 
gekozen voor het Sika Comfortfloor® systeem. het creatieve ontwerp 
van mirjam bakker gaf haar de mogelijkheid om haar ideeën ook 
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. nu bij de uitbreiding wederom 
voor haar vloer werd gekozen, was de keuze voor Sika snel gemaakt. 
het vloeroppervlak van in totaal 750 m2 werd, na het aanbrengen 
van de primer, voorzien van een oranje gietlaag Sikafloor®-3000 en 
vervolgens een eindlaag Sikafloor®-304. ook de bestaande vloer is van 
een opfrislaag voorzien. het bekende slakkenspoor is na 15 jaar opnieuw 
voorzien van een laag Sikafloor®-330 en een Sikafloor®-304 seallaag. 
door de uitbreiding van zes naar 12 huisjes kan er nu jaarlijks aan 600 
gezinnen onderdak geboden worden.

Betrokken Partijen
opdrachtgever: Stichting natuurpark de efteling
architect: architectenbureau Visser bouwman
bouwbedrijf: heijmans n.V.
applicateur: Cornel kunststofvloeren v.o.f.
ontwerp vloeren: mirjam bakker
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op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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