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Algemene info: Laminaatvloeren zijn er in diverse uitvoeringen, er zijn zoveel typen en
soorten, wat het bepalen van de keuze niet eenvoudig maakt. Wij hebben hiervoor een lijst
samen gesteld met vragen waardoor de keuze eenvoudiger wordt. Stuur de lijst via de mail
of post naar ons op en wij geven uw een prijsopgave van de door u opgegeven vloer.
De lijst staat onder de naam: Wat voor vloer is bij ons van toepassing

Laminaat vloeren
E-mail: info@reinsma.nl
www.vloerinfo.nl

Inhoud
> Laminaat
>Planken vloer
>Lamelparket
>Tapis
> Oude vloer
>Renaissance
> Antiek ambachtelijk

Laminaatvloeren zijn echte leefvloeren, eenvoudig te onderhouden en in vele typen en
soorten te leveren. De prijs is soms zo laag dat je het jezelf nogal eens afvraagt, waar ze
het van maken. Voordeel hiervan is dat er ook fabrikanten zijn die zich niet bemoeien met
deze ramhandel, zij specialiseren zich d.m.v steeds betere natuurgetrouwe uitstraling van
de vloer. Ze worden steeds mooier en krijgen meer mogelijkheden in legpatronen. Het
maken van goedkope vloeren heeft hierin zijn voordeel, want onderscheidt komt nu boven
door kwaliteit en uitstraling. Jammer hierin is dat een paar merken nog de keuze bepalen
en deze staan dan ook in bijna elke winkel, terwijl er nog zoveel meer is op dit gebied. Het
ene merk is bijvoorbeeld sterk in plavuizen terwijl de andere een schitterende eiken plank
aanbied. Het is de kennis van de markt die hierin tot mooie resultaten leidt.
Laminaat is ooit op de markt verschenen in de combinatie van de gedachte dat parket wel
mooi was maar erg duur en het vinyl een duidelijke imitatie was naar parket toe, maar
waar het onderhoudt toch erg vriendelijk van was. Men heeft toen laminaat ontwikkeld, er
ontstond een plankje met een behangetje en een slijtvaste toplaag. Natuurlijk is dit
simplistisch voorgesteld, maar toch ligt hier de basis. Het verlijmen en de werking van het
materiaal was in het begin niet erg geweldig. Tegenwoordig zijn deze problemen opgelost
met een clicksysteem zijn lijmen niet meer nodig en een beetje zichzelf respecterende
vloer kan behoorlijk wat water op de toplaag verwerken. De onderhoudsystemen worden
steeds eenvoudiger en het plaatje steeds mooier en echter. Er zijn tegenwoordig vloeren
waarbij je er pas achter komt wanneer je er op loopt dat het niet echt is.

Ieder vloer heeft een eigen
infoblad.
Er staat op ieder pakket van een laminaat waarvoor hij geschikt is. Duidelijk is dit systeem
wel, maar verdiept u zich er wel even in. Soms is het begrip huiskamer of projekt wel erg
simpel genomen. Wanneer u een paar verschillende vloeren hierop beoordeeld komt u
wel tot de juiste keuze.

Bij vragen mail ons.

Wij geven u advies en prijsopgave, vul het formulier prijsopgave vloer in en mail het ons.
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Durk Reinsma Binnenhuisadvies
Vloerontwerp
Interieurontwerp
Kastenwanden / Archiefkasten
Zonweringen
Vloeren, natuursteen, hout, glas, tapijt, rubber, en nog vele andere typen. Wij brengen
ze in fotorealistische ontwerpen bij elkaar. Onze vloeren zijn bijzonder, de overgangen
subtiel, niet opvallend, maar opvallend mooi. Indelingen van een ruimte, gebrek aan
ruimte is specialistisch op te lossen met interieurs, kasten en archief

