wandafwerking

Door de juiste kleurencombinaties geeft u uw woning meer sfeer en stijl. I.D.R. Schilderwerken
geeft u graag een uitgebreid kleuradvies over glasweefsel of behang, eventueel in combinatie
met het schilderwerk.

Behang
I.D.R. Schilderwerken heeft ruime ervaring in het plakken van alle soorten behang. Wij kunnen
u een ruime keuzemogelijkheid bieden voor zowel papier als (schuim)vinylbehang.

Glasweefsel
Glasweefsel doet wonderen op (lelijke) wanden doordat het een opvullend en
scheuroverbruggend karakter heeft. Daarnaast is het stoot/krasvast en goed reinigbaar, dus
goed geschikt voor wanden die het zwaar te verduren hebben. Glasweefsel is verkrijgbaar in
veel verschillende structuren en af te werken met alle soorten muurverven in iedere gewenste
kleur.

Sierlijsten en rozetten
Om uw woning te verfraaien kunnen wij sierlijsten (wand en plafond) en rozetten plaatsen. Dit
geeft uw interieur een stijlvol karakter. De sierlijsten en rozetten zijn verkrijgbaar in
verschillende groottes. Wij laten u graag de mogelijkheden zien.

Sauzen van wanden en plafonds

Het sauzen van wanden en plafonds is voor I.D.R. Schilderwerken een dagelijkse bezigheid.
Een kleur op de wanden kan veel sfeer in uw huis of kantoor brengen.

Omdat muurverf in veel kwaliteiten is te krijgen proberen wij altijd naar de woon- of werksituatie
van de opdrachtgever te kijken voor een gepaste kwaliteit muurverf.

I.D.R. Schilderwerken heeft ook een eigen latex spuitinstallatie die ingezet kan worden bij grote
of kleine projecten. Het voordeel van het werken met een Latex spuit is dat er geen rollerslag of
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kwaststrepen onstaan. Hierdoor worden de wanden en plafonds nog strakker.
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Superstrakke wanden en plafonds
I.D.R. is gespecialiseerd in het glad stucen van wanden en plafonds. Ook bieden wij de
mogelijkheid uw wanden klaar te maken voor uw persoonlijke schilderwerk. Voor superstrak
schilderwerk is de hoogste kwaliteit stucwerk

vereist, dus ook als u zelf gaat schilderen is een superstrakke ondergrond de basis en garantie
voor strakke en schitterende muren en plafonds.

Stucwerk voor schilderwerk
I.D.R. krijgt veel vragen over de wanden van nieuw opgeleverde woningen. Deze woningen
worden behangklaar opgeleverd, wat alleen betekent dat de wanden recht zijn, het beton is dus
nog zichtbaar. Maar wanneer u deze wanden vervolgens wilt schilderen, moeten ze eerst
gestukadoord worden. Ook voor behangen levert dit een zichtbaar beter resultaat op. Van
I.D.R. doet dit niet zoals 95% van de schilderbedrijven met een dunne film-laag, maar verkiest
een professionelere en duurzamere aanpak.

Allereerst worden de wanden of plafonds voorgelijmd. Hierna plaatsen wij nieuwe metalen
hoekprofielen, dit levert op de hoeken een mooi en heel strak beeld op. Kwetsbare delen en
overgangen worden voorzien van bewapenings-gaas-band. Dit voorkomt scheuren. Belangrijk
voordeel is dat u onder andere stopcontacten kunt toevoegen of verwijderen. Daarnaast is het
dan mogelijk om uw bekabeling voor televisie, luidprekers, internet en telefoon in de muur te
verwerken. Nooit meer rondslingerende kabels dus! Hierna brengt I.D.R. een gipslaag aan met
een duurzame dikte van 3-6 millimeter. Na het drogen is het object schilder- of spuitklaar.

Neemt u bij interesse contact met ons op. Wij komen graag langs
voor een vrijblijvende advies en offerte.
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