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Decoratieve wandpleisters, Restauratie werken

Voor

Tijdens

Het eindresultaat

B. Huernink B.V. werkt voor particulieren, 
bedrijven, woningbouwcorporaties en 
aannemers. 

Wij verrichten:
Traditioneel stucwerk t.b.v.
- uitiliteitsbouw
- nieuwbouw
- renovatie
- restauratie
Spackspuitwerk
Sierpleisterwerk
Buitenstucwerk

Voor

Het eindresultaat van de galerij 
van Paleis ‘t Loo.

Projecten

Stucadoorsbedrijf B. Huernink B.V.  is alweer 95 jaar 
actief in de stucadoorsbranche. In die 95 jaar zijn er 
door stucadoors op honderden locaties werkzaam-
heden verricht.

Twee in het oog springende projecten zijn de 
renovaties op “Paleis ‘t Loo” en aan de “Rijksstraat-
weg Twello”. Van deze twee bijzondere projecten 
vind u hiernaast de foto’s.

Op de foto’s links ziet u hoe ze de galerij van Paleis ‘t 
Loo, aan de hand van foto’s uit 1911, terug is 
gebracht in 17e eeuwse staat terug is gebracht.

Op de foto’s aan de rechterkant ziet u het restaura-
tieproject aan de Rijksstraatweg Twello, bij aank-
omst lagen er grote stukken plafond op de grond en 
het leek onherstelbaar. Ook kunt u op de foto’s zien 
dat dit project na hard werken helemaal geslaagd is. 
Het is weer volledig in oude staat teruggebracht.

Aan de hand van deze 2 bijzondere projecten kunt u 
waarschijnlijk wel begrijpen dat stucadoorsbedrijf 
Huernink B.V. zich specialist mag noemen op het 
gebied van restauratie.

hieronder vind u foto’s van een project aan een 
bestaand woonhuis waarvan een gedeelte is aange-
bouwd. Het lijstwerk van de oudbouw is in 
dezelfdestijl aangebracht op de nieuwbouw. Op 
deze manier vormen oud- en nieuw weer één 
geheel.

Voor

Tijdens

Het eindresultaat van de Rijksstraatweg Twello.

Erkenningen

Via de tag hiernaast 
komt u op de website 
van B. Huernink B.V., 
hier vind u meer infor-
matie en nog meer 
mooie foto’s en 

Vo

Al bijna 100 jaar staan wij voor u klaar!
Stucadoorsbedrijf B. Huernink B.V. 
voor al uw stuc en pleisterwerk!


