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Pvc vloeren
Een redelijke onbekende in vloerenland en dan in de privaatsektor is de pvc vloer.
Het is een type vinyl, maar zwaarder van kwaliteit. Hij is afkomstig uit de
projectwereld. De grote gebouwen, waar veel mensen komen, de vloer moet sterk
zijn, eenvoudig in onderhoud en een lange levensduur hebben. Dit is in de
particuliere sector natuurlijk ook een mooie binnenkomer. En de prijs die is redelijk
vriendelijk, vooral als je hem afzet tegen de normale vinyl die goed bekent is bij de
consument. Je krijgt zo veel meer, voor weinig meer geld dat een overweging op
zijn minst aan de orde moet zijn.

Er zijn nogal wat typen en soorten in de pvc vloeren. Ze stellen behoorlijk
strenge eisen aan de ondervloer. Deze moet vlak, blijvend droog zijn en
niet indrukgevoelig zijn. De vloer word geheel verlijmd op de ondervloer.
Deze eisen zijn reeel, ook marmoleum heeft deze eis, het gekke is dat
daar door de woninginrichter vaak geen probleem van word gemaakt,
terwijl men bij pvc al snel naar de normale vinyl grijpt. De consument
weet vaak niet wat er mogelijk is met de pvc, of weet in totaal het bestaan
niet van deze vloer. Ja wat dat betreft is er nog veel te doen in de
voorlichting van de woningtextielproducten.
Wij zien graag dat u zich er wel in verdiept, en we beantwoorden dan ook
graag al uw vragen over ook deze vloer.

Het type wat we hier beschrijven is een harde vloer en deze is niet in rollen te krijgen. Simpelweg omdat hij te
weinig buigzaam is. Hij word geleverd in tegels of stroken, vierkant of rechthoekig. Deze vloer is er in hele mooie
imitatie's van marmer, natuursteen, parket en andere materialen te krijgen.

Mooie omrandingen zijn te maken met dit product

Vloerverwarming is voor deze vloeren geen enkel probleem, ze geleiden uitstekend.
Daar waar vele vloeren een isolerende werking hebben, is de pvc een prima
alternatief voor bij voorbeeld een parketvloer. De foto op pagina 1 laat een mooie
rand zien van een tapis in pvc uitvoering.

Natuursteen, of andere tegelsorten zijn in een uitgebreide keuze aanwezig,
met als groot voordeel dat de dikte van het materiaal op elkaar afgestemd
kan worden. Vele soorten kunnen probleemloos in 1 vloer worden gebruikt,
Imitatie Carara marmer
geen strip komt hier aan te pas, overgangen lopen soepel in elkaar over.
Men kan hier een perfecte designvloer van maken, in woning, winkel, bruin cafe, hotel, restaurant, kantoor etc.

De vloer heeft ongekende mogelijkheden, de
prijs is vriendelijk, vooral wanneer men deze
afzet tegen het eenvoudige onderhoud en de
lange levensduur.

Keramiektegel

Zie hoe mooie de imitatie is en welke resultaten men kan behalen bij deze vloeren. Denk aan logo's of een
handtekening in de vloer, hele specifieke patronen kunne apart gesneden. Wanneer u iets anders wilt, iets
speciaals, dat eenvoudig in onderhoud moet zijn, een lange levensduur moet waarborgen en een mooie uitstraling
heeft. Misschien is dit een reden om u eens in deze vloer te verdiepen.

Leisteen in een perfecte imitatie

