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Op donderdag 25 september is het militaire oefenterrein De Kamp in Vught het podium
van een spektakelstuk waarin verschillende bedrijven de gelegenheid hebben zich te
presenteren aan de genodigden van de officieuze opening van het Nationaal Trainingscentrum CBRN. Een volledig opgetuigde winkelstraat vormt het decor van hun activiteiten.
Van veraf zijn de bakstenen façades van de winkelpanden niet van echt te onderscheiden.
Wie dichterbij komt en de gevels nader
beschouwt, merkt met behulp van een
klopproef dat deze ‘bakstenen’ anders
klinken. Deze winkelstraat is opgetrokken uit zeecontainers met daarvoor een
kunststofbeplating voorzien van een
folie met nagenoeg natuurgetrouwe afbeeldingen van winkelgevels.
De firma Presto Dimensions uit Zoetermeer is hiervoor verantwoordelijk. Youri
den Otter is de eigenaar van Presto
Dimensions. Hij wilde aanvankelijk naar
de kunstacademie, maar moest daarvoor een tussenopleiding grafisch ontwerp volgen aan het Grafisch Lyceum
in Rotterdam. Een stage bracht hem in
aanraking met het vakwerk van het
aanbrengen van belettering. De fascinatie die dit teweegbracht, maakte het
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dat de stage uitliep op een baan in de
design branche. Een jaar hield hij dit
vol. In april 2006 begon hij voor zichzelf: Presto Dimensions was een feit.
Youri den Otter: ,,In het jaar dat ik voor
een werkgever werkte, ontstond de
drang naar zelfstandigheid. De keuze
wat ik wel en zeker niet wilde werd
steeds duidelijker. Als het iets in de belettering moest worden, dan wel in het
hogere segment van de markt.”
De kwaliteitsdrang van Presto Dimensions verloochende zich niet.
Reisorganisatie TUI Nederland vond de
weg naar Zoetermeer. Vele winkels van
haar reismerk Arke ondergingen een
facelift. Diverse bouwbedrijven volgden.
De ‘lelijke’ afscheidingen van bouwputten werden voorzien van fris ogende

overlays. Youri den Otter: ,,Het vakwerk
van de belettering kreeg een nieuwe
dimensie. Het zogeheten wrappen, het
aanbrengen van plakfolie in combinatie met elke gewenste print, deed zijn
intrede. Mijn opleiding tot grafisch
vormgever kwam uitstekend van pas.
Het wrapwerk dat wij uitvoeren gaat
soms heel erg ver. Niet alleen voorzien
we bedrijfsvoertuigen van full color
bedrijfsreclame, ook op boten brengen we onze folies aan met daarop de
gewenste look. Bijkomend voordeel van
de folie is dat het, mits goed aangebracht, en daar staan we garant voor,
gedurende langere tijd bescherming
biedt tegen corrosie en algenaanslag.
Dit scheelt in de kosten van de perio-
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dieke onderhoud/schilderbeurt. Maar
net zo makkelijk als we een auto of
een boot wrappen, verzorgen we met
onze dochteronderneming Next Look
interieuraankleding van bedrijven. Het
voordeel van wrappen hierbij is dat we
gebruik maken van bestaande muren,
deuren en ramen en er geen uitgebreide bouwkundige aanpassingen behoeven plaats te vinden.
Behang- en schilderwerk en al het bijkomend ongemak is ook niet noodzakelijk. Een grondige make over
kan relatief ‘schoon’ en snel worden
uitgevoerd.” Gevraagd naar toekomstige ontwikkelingen, zegt Den Otter:
,,Ik verwacht binnen niet al te lange tijd
dat onze prints worden voorzien van interactiviteit. Helaas kan ik daar nog niet

‘Een grondige make over
kan relatief schoon en snel
worden uitgevoerd.’

Voorbeelden van inrichting in het trainingshuis
te veel over zeggen, maar de klant is
hiermee in staat om extra omzet te genereren aan de door ons aangebrachte
visuals.” En toen kwam Defensie.
Youri den Otter: ,,Presto Dimensions
won de aanbesteding van de aankleding de winkelstraat en de inrichting
van het trainingshuis van het Nationaal
Trainingscentrum CBRN. Wat betreft
de aankleding van de winkelstraat stonden we voor de uitdaging dat wrappen
alleen mogelijk is op vlakke en schone

ondergronden. De buitenkanten van
de zeecontainers voldeden helemaal
niet aan deze twee eisen. Een keuze
voor het verlijmen van kunststof panelen bracht uitkomst. Voor de bijbehorende prints hebben we foto’s gemaakt
van winkelpanden in de weide omgeving van Den Haag. Zo kan het gebeuren dat in deze Vughtse winkelstraat
een winkel uit Zoetermeer aanleunt
tegen een pand uit Voorburg.
In totaal zijn 60 zeecontainers voorzien
van voorzetplaten en is een kilometer

printvinyl voorzien van beschermend
laminaat verwerkt. Na de goedkeuring
van het door ons aangeboden straatbeeld, moest een deel van de ‘winkels’
nog toegankelijk worden gemaakt.
Samen met de firma BP management
zijn we aan het zagen geslagen.
De printversies van diverse ramen en
deuren zijn eruit gehaald en vervangen
door echte exemplaren zodat de ‘klant’
daadwerkelijk toegang heeft tot het
winkelassortiment van keuze.” Hij vervolgt: ,,De inrichting van het >>>
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trainingshuis was van een andere orde.
Vanwege tijdsdruk werden twee ruimten aangewezen als pilot en referentiemodel voor de rest van het gebouw.
Een postagentschap met vaste aankleding en een bar/restaurant met een
flexibele aankleding moesten worden
opgetuigd.
Onder flexibel werd in dezen verstaan
dat de het op- en aftuigen van de
desbetreffende ruimte, inclusief het
vervoer van alle inrichtingsattributen
van en naar een opslagcontainer, niet
langer dan tweeënhalf uur mochten
duren. Na de instemming hebben we
onder andere een eerstehulppost, een
laboratorium, een huis/hotelkamer en
een deel van een vliegtuig ingericht.”
Hoe was het werken met defensiepersoneel? Den Otter: ,,Vanwege de
omvang van het project en de geboden
haast hebben we gedurende een aantal
maanden lange dagen moeten maken
om alles op tijd gereed te hebben.

‘Maar net zo makkelijk als we
een auto of een boot wrappen,
verzorgen we interieuraankleding van bedrijven.’
We konden daarbij altijd rekenen
op de steun van het CBRN personeel.
Gezamenlijk hebben we iets prachtigs neergezet.
Presto Dimensions ziet dan ook uit
naar nog meer samenwerking met
Defensie.”
Meer informatie:
www.prestodimensions.nl
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