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Dat de gietvloer allang niet meer alleen gebruikt

Onze vloeren zijn bovendien geluiddempend, antistatisch,

wordt voor zakelijke toepassingen is een feit. De giet-

antiallergisch, en brandveilig. De vloer is vloeistofdicht en

vloer wint namelijk steeds meer terrein in ons interieur

daarmee ook uitermate geschikt voor natte ruimtes zoals,

en als je eens wat beter kijkt naar de voordelen van

badkamers, toiletten en keukens. De opbouw van een

een gietvloer, dan is dit eigenlijk helemaal niet zo gek.

gietvloer in woningen bestaat uit 5 lagen.

ondergrond

Opbouw van een gietvloer

Een gietvloer zorgt niet alleen voor een mooie, chique
of stoere uitstraling in elke ruimte, maar ook voor jarenlang woonplezier.
Een gietvloer is een kunststof vloerafwerking en zoals
het woord al doet vermoeden wordt het materiaal gegoten op de vloer in een laagdikte van 2 tot 3 mm. Een
gietvloer is geschikt voor alle mogelijke ruimtes zoals
woning, winkel, kantoor, werkplaatsen, garages etc.
Gietvloeren, zijn net als coatingvloeren in twee varianten, epoxy en PU (polyurethaan), ieder met haar
eigen eigenschappen. Vooral polyurethaan gietvloeren
van Qlick Technofloor zijn zeer geschikt in uw woning.
Iedere gietvloer is naadloos, kras- en vochtbestendig en
bovendien kleurecht. De vloer is duurzaam en neemt de
omgevingstemperatuur aan en is elastisch, waardoor
deze al snel aangenaam aanvoelt en dus ook uitermate
geschikt is in combinatie met vloerverwarming.
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E e n w a r m e, z a c h t e v lo e r m e t b e t o n - lo o k ? He t k a n!
Toilet
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Ba dk a m er

Keuk e n
Naast het feit dat een gietvloer praktisch is, moet deze

Als we kijken naar bijvoorbeeld een gietvloer in bet-

vloer bij ons thuis ook mooi zijn en de ruimte een ge-

onlook, zijn er al talloze mogelijkheden om de vloer

zellige en warme uitstraling geven. Doordat een giet-

te creëren die bij u past. In de betonlook gietvloer

vloer in elke denkbare kleur leverbaar is, eventueel in

worden verschillende kleuren gemengd en vloeien

combinatie met andere kleuren of substraten (flakes),

heldere hoogwaardige kunststoffen en kleurpigment-

kan er op een creatieve manier volop geëxperimen-

en samen. Door het gebruik van zandtinten ontstaat

teerd worden, zodat de vloer wordt gecreëerd waar u

een warmere, zachtere uitstraling. Een gietvloer is dus

van heeft gedroomd.

toepasbaar in ieder interieur.
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D e v o o r d e le n v a n e e n Q lic k Te c h n o f lo o r gie t v lo er op e e n r ij
K a nt o o r
Zacht en elastisch
Onze gietvloeren zijn elastisch en hierdoor scheuroverbruggend en hoog belastbaar en
slijtvast. Daarbij zorgt de elasticiteit ervoor dat de vloer erg comfortabel aanvoelt. Bijkomend
voordeel is dat de vloer in tegenstelling tot harde vloeren geluiddempend is.
Naadloos en vloeistofdicht
Onze vloeren worden naadloos gegoten en zijn vloeistofdicht, hierdoor kunnen vuil en vocht niet
in de vloer trekken, waardoor schoonmaken een koud kunstje is geworden. Hierdoor zijn de vloeren
uitermate geschikt voor huisdieren en geschikt voor mensen die allergisch zijn voor huisstofmijt.
Duurzaam en van hoge kwaliteit
Er wordt door ons hard gewerkt om onze ecologische afdruk te minimaliseren, onze mensen
veilig te laten werken en we helpen onze klanten om de meest duurzame producten te kiezen.
Onze hoogwaardige materialen zorgen ervoor dat de gietvloeren tegen een stootje kunnen.
UV bestendig
Onze gietvloeren zijn 100% UV bestendig en vergelen niet. Onze kwalitatietslaklaag zorgt
ervoor dat u jarenlang plezier heeft van de gemakken. Wordt de vloer zwaarder belast dan
gedacht? Geen probleem, wij kunnen onze laklaag gemakkelijk voor u vervangen.
Uitermate geschikt voor vloer verwarming
Polyurethaan heeft de eigenschap dat het omgevingswarmte vasthoudt, dit tesamen met
het feit dat een gietvloer een gemiddelde dikte heeft van 2-3 mm, zorgt ervoor dat warmte
van uw vloerverwarming snel wordt afgegeven.
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W on in g

H e t v e r s c h i l t u s s e n e e n gi e t v l o e r e n e e n c o a t i n g v l o e r
Het verschil tussen een gietvloer en een coating zit vooral in de laagdikte van de vloerafwerking. Een
gietvloer is gemiddeld 4 tot 5 keer dikker dan een coating en voelt door zijn elasticiteit ook ‘zachter’ aan.
Een gietvloer is logischerwijs hierdoor ook duurder per m2 dan een coating. Daarnaast is de verwerking en
applicatie van de gietvloer iets anders dan bij een coating. Indien je een volledig strakke en gladde vloer
wilt, kies dan bij bestaande, licht oneffen ondergronden, voor een gietvloer.
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Qlick Technofloor, voor i edere vl oer de b este opl o s s in g

Bij Qlick Technofloor kunt u terecht voor vakwerk.
Vakwerk in gietvloeren, vloercoatings, troffelvloeren,
vloerrenovatie en bovenal eerlijk advies.

Wat mag u van ons verwachten

Eerlijk en open advies
Wij streven naar een prettige samenwerking en tevreden klanten. De basis van een goede, vertrouwde relatie
is een open en eerlijke communicatie en dit begint al bij het eerste vrijblijvende gesprek. Uw huis is een verlengstuk van u zelf en de omgeving waar u zich fijn en thuis wilt voelen. De vloer is het startpunt van uw interieur.

Door de jarenlange ervaring van onze twee bedrijven

U wilt er een tijd mee vooruit kunnen en dat is het investeren waard. Wij voorzien u graag van alle informatie

te bundelen in Qlick Technofloor hebben wij onze

over onze vloeren. We komen bij u op locatie en nemen graag de tijd om verdere details en eventuele vragen

dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren.

te bespreken. We helpen u bij het kiezen van de juiste soort vloer en de juiste kleur, zodat de vloer waar u van

Wij zijn van mening dat je met de juiste mensen en

droomt werkelijkheid gaat worden.

de juiste kennis een perfect geheel creëert. Hierom
verdelen wij onze organisatie in planning, projectbegeleiding, ontwikkeling, applicatie en verkoop. Door

Hoogwaardige kwaliteitsvloeren
Kwaliteit is een vaak genoemde opmerking als het gaat om producten. Onze opvatting van kwaliteit bestaat

al onze krachten te bundelen bieden wij u flexibiliteit,

echter uit een groter geheel. Naast dat wij streven naar de meest hoogwaardige kwaliteit van onze vloeren,

een optimale service, en kwaliteit.

zowel in gebruik op de lange termijn als in wooncomfort, streven wij als bedrijf naar een duurzaam product dat
verantwoord is en verantwoord wordt aangebracht.

Wij leiden onze eigen vakmensen op en besteden
daarnaast ook veel aandacht aan nascholing en cursus-

Qlick Technofloor zorgt dat de kwaliteit van uw gietvloer ook op de lange termijn gewaarborgd blijft. Door

sen, zodat onze medewerkers, net als ons bedrijf, zich

middel van onze onderhoudsscenario’s monitoren wij de kwaliteit voor 5, 10 of zelfs 20 jaar, zodat u jarenlang

blijven innoveren.

zorgeloos kunt genieten van uw kunststof gietvloer.

Onze applicateurs zijn verzorgd en communicatief
vaardig. U kunt tussentijds altijd met vragen terecht en
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wij luisteren naar uw wensen, maar bovenal werken

Wilt u meer informatie over gietvloeren of onze andere producten en diensten?

we met passie aan een schitterend eindresultaat.

Neem contact met ons op via: 074 - 741 00 04 of neem een kijkje op www.qlick-technofloor.nl
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Broekheurnerweg 55 • 7513 EP Enschede
+31 (0)74 741 0004 • info@qlick-technofloor.nl
www.qlick-technofloor.nl

