Woning en Projectstoffering

Bij I.D.R. Totaalonderhoud kunt u terecht voor al uw vloerbedekkingen. Onze afdeling stoffering
is gespecialiseerd in vloeren. Zij kunnen u een deskundig advies geven over zachte en harde
vloerbedekkingen Indien nodig zullen wij vooraf de vloer egaliseren om de vloer op een
esthetische en technische verantwoorde wijze voor u te leggen.

PVC Vloeren

Nu nog redelijk onbekend in vloerenland en dan bedoelen wij in de privésector. PVC is een
soort vinyl, maar beter, sterker en zwaarder dan gewoon vinyl. De vloeren die redelijk nieuw te
noemen zijn in de privesector komen uit de projectwereld, waar het al jaren de keuze is voor
vele gebouwen waar veel mensen komen, de vloeren zijn sterk, eenvoudig in het onderhoud en
hebben een lange levensduur.
Deze voorwaarden legden de basis dat het nu de vloerkeuze is voor vele particuliere woningen
etc. Ook de prijs is vriendelijk te noemen, zeker in verhouding tot gewoon Vinyl of een andere
vergelijkbare vloer. U krijgt zoveel meer, voor weinig meer geld dat een overweging op zijn
minst aan de orde moet zijn.

Er zijn veel verschillende soorten PVC vloeren. Er worden behoorlijk strenge eisen gesteld aan
de ondervloer. Deze moet vlak, blijvend droog en niet indrukgevoelig zijn. Deze eisen zijn op
zijn plaats, ook bij marmoleum is dit het geval. U als consument weet vaak niet wat er mogelijk
is met PVC, of u kent PVC vloeren helemaal nog niet, daarom brengen wij daar graag
verandering in. Wij zien graag dat u zich er via ons in verdiept, en natuurlijk beantwoorden wij
graag al uw vragen omtrendt onze specialiteit.

Vloerverwarming is voor deze vloeren ook geen enkel probleem, ze geleiden uitstekend. Daar
waar vele vloeren een isolerende werking hebben, is de PVC vloer een prima alternatief voor
bijvoorbeeld een parket- of laminaatvloer. De PVC vloer heeft ongekende mogelijkheden, de
prijs is vriendelijk, vooral wanneer men deze afzet tegen het eenvoudige onderhoud en de
lange levensduur. Kijk zelf eens hoe mooi levensechte imitaties van kunststof kunnen zijn, en
wat voor resultaten dit oplevert. Denk ook eens aan bijvoorbeeld een 'logo' in de vloer,
specifieke patronen kunnen worden uitgesneden enz. PVC vloeren zijn niet alleen in onze ogen
maar ook in die van vele mensen die u voorgingen de vloeren voor nu en in de nabije toekomst.
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PVC (of kunststof) wordt meer en meer toegepast in de woningbouw, denk eens aan deuren en
kozijnen maar ook aan leidingen en complete verwarmingssystemen. PVC gaat langer mee dan
de meeste natuurproducten en is volledig recyclebaar.

Eenvoudig te onderhouden PVC vloer:
PVC vloeren zijn voor het eerst toegepast in ziekenhuizen waar hygiëne zeer belangrijk is. PVC
laat zich simpel schoonhouden en bacteriën voelen zich er niet op thuis. De eerste PVC vloeren
waren verkrijgbaar op rollen in banen van 2 meter breed. Trendsetters waren Tarkett en later
Forbo met de colorvinyl en sure step. In de sure step zit ijzer verwerkt waardoor het toch al
sterke PVC nog net iets sterker werd. PVC vloeren kunnen ook uitgevoerd worden met sanitaire
plint c.q. holle hoek uitvoering.

Een PVC vloer leggen:
Een PVC vloer kunt u niet zelf installeren, egaliseren is een must en iedere oneffenheid vindt u
terug in uw vloer. Eén korreltje zand in uw lijm en dat korreltje gaat u na verloop van tijd zien.
Een goedkope PVC vloer heeft een kwalitatief mindere toplaag dan een duurdere. Dat uit zich
in slijtage, scheuren, vegen die er niet uit gaan, etc.

Vakman - Vakkennis - ervaring:
Een PVC vloer vereist een geëgaliseerde ondervloer van min 2 mm dikte. Bij diverse
bouwmarkten verkopen ze egaline maar egaliseren is iets wat u absoluut niet zelf kan,
bovendien moet de vloer daarna geschuurd worden en een schuurmachine kost ongeveer 1000
euro. Als u voor PVC kiest laat het dan aan de vakman over om de vloer te installeren, uw
garantie is mede afhankelijk van de installatie.

PVC vloeren hebben verschillende voordelen:
-

Hoge slijtvastheid
Zeer duurzaam
ESD normering, geschikt voor bijvoorbeeld operatiekamers
Sanitaire plintuitvoering c.q. holle hoek mogelijk

Product informatie:
Kunststofvloeren - Doe Het Zelf vloeren - Vloerverwarming vloeren -Onderhoudsvriendelijke
vloeren - Geluidsarme vloeren - Houtstructuur vloeren -Duurzame vloeren - Milieuvriendelijke
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vloeren - Hygienische vloer

Zachte vloeren:
Bij zachte vloeren zijn er verschillende vormen van projectvloerbedekking mogelijk, zoals
tapijttegels. Het voordeel van de tapijttegel is dat er gewerkt kan worden met vele verschillende
kleuren en patronen. Bij schade kan een tegel makkelijk, netjes en eenvoudig worden
vervangen. Bovendien levert de zachte vloerbedekking een belangrijke bijdrage aan de sfeer en
uitstraling van de ruimte, geeft het warmte en heeft het een geluiddempende werking. Zachte
vloerbedekking hoeft geen nadelig effect te hebben voor mensen met astma of allergieën, mits
er regelmatig wordt gestofzuigd. Het is wetenschappelijk aangetoond dat vloerbedekking stof
vasthoudt. Bij harde vloeren gaat stof eerder ‘dwarrelen’.

Bij ons vind u alles onder 1 dak om uw woning of project volledig naar uw wens in te richten.
Wilt u gratis voor de deur parkeren en genieten van een een heerlijke kop koffie, terwijl wij u
adviseren of naar uw wensen luisteren? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Heeft u geen
tijd of mogelijkheid om ons te komen bezoeken, maak dan gebruik van onze IDR At Home
service.

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via tel: 078-8796358 of bezoek ons:
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I.D.R. Totaalonderhoud
Noordendijk 173A
3311 RN Dordrecht

Om u een optimale service te bieden en om teleurstelling te voorkomen wegens eventuele
drukte, zijn wij open uitsluitend op afspraak ook 's avonds en het weekend.
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