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Inhoud
Ø Rubber
Ø PVC
Ø Linoleum
Ø Vinyl

Iedere vloer heeft een
eigen infoblad.
Bij vragen mail ons.

Algemene info PVC is een vloer hoogwaardige woon en projektvloer. De vloer heeft
strenge eisen voor de ondervloer. Het is een mooie designvloer en wordt vaak in projekten
gebruikt door de uitstraling en de vele kleur en combinatie mogelijkheden. Hij is sterk en
eenvoudig in onderhoud.
Pvc is verkrijgbaar in tegels en banen en stelt behoorlijk hoge eisen aan de ondervloer. De
vlakheid van de vloer is erg belangrijk, drukvast zijn en blijvend droog. De vlakheid heeft
te maken met het doortekenen van de ondervloer, dit vindt zijn oorzaak in het geheel
verlijmen van de vloer.
Zo zijn er dunne strakke zeer slijtvaste vloeren tot de dikkere wat doorverende vloer. Ook
kan de vloer voorzien zijn van instrooiingen waar door de vloer antislip wordt gemaakt.
De glinsteringen of gespikkeldheid welke door instrooiing ontstaat geeft de vloer een wat
vrolijker uiterlijk.
Verschillend typen zijn in deze vloer te verkrijgen en vooral de in werkomgevingen
toegepaste vloeren hebben vaak de specifieke eigenschappen toegepast op het gebruik.
Ook in de woning wordt hij vaak toegepast in b.v de badkamer, schuur, waslokaal e.d.
De vloer kan ook perfekt gebruikt worden bij de keuken, als werkrand gelegd rondom de
keuken kan de vloer perfekt aangepast worden aan zijn omgeving.
De vloer is zeer sterk en decoratief, goed in onderhoud en geschikt voor het zwaardere
werk. Door het aan elkaar lassen van de banen en de flexibiliteit van het materiaal
bestaat de mogelijkheid het vinyl tegen de wand opte laten lopen om op deze manier een
waterdichte kuip te creëren. Dit is erg aantrekkelijk voor douchecabines en andere natte
ruimtes welke eenvoudig schoon wil houden.
Door de buigzaamheid van het materiaal zijn er technisch wel wat hoogstandjes te
bereiken. Ook de combinatie met andere vloeren, of kleuren zorgen voor een
decoratieve uitstraling.

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Adviezen / produkten
via internet zijn in prijs
aantrekkelijk.

Altro pvc is een gepatenteerde
veiligheidsvloerbedekking in meer dan 100
kleuren

Onze werkwijze is als bij
een normale winkel, maar
op afstand en komen bij u
langs indien nodig.

Forbo step pvc in vele kleuren en is voor
veel doeleinden geschikt.

Garantie: Verschilt van
fabrikant en produkt.

Voor gerichte informatie is er de mogelijkheid dat we bij u langs komen met staal
materiaal en voor het geven van een prijsopgave.

