U heeft een nieuw bedrijfspand aangekocht en bewust gekozen voor een monumentaal pand
aan een van de stadssingels. Zowel de binnen- als de buitenkant zijn compleet gerenoveerd.
Wat rest is een opknapbeurt van marmeren vloer van de entree.

E

en natuurstenen vloer is een
kostbare investering waaraan
mensen jaren plezier kunnen
beleven”, vertelt Harry Verstappen. “Het is echter van groot
belang om zo’n exclusieve vloer
in goede conditie te houden.
Natuurlijk materiaal vereist
een zorgvuldige behandeling
en regelmatig onderhoud. Bij
oudere vloeren die wellicht verwaarloosd zijn is zelf volledige
renovatie noodzakelijk. En dat is
werk voor een professional.”
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Uw marmeren vloer is onze zorg
Harry Verstappen in Nederweert
is een van de weinige bedrijven
in Nederland die zich gespecialiseerd hebben in het onderhoud
en de renovatie van natuurstenen
vloeren. Hij ging van start in
1999. Inmiddels is Verstappen
een begrip. Zijn rijdende werkplaatsen doen klanten aan in heel
Nederland.
“Een marmeren vloer is dagelijks
aan slijtage onderhevig. In de
zachte uit kalksteen opgebouwde
natuursteen kunnen gemakkelijk krassen en doffe plekken
ontstaan door zand en ander vuil
onder schoenen. Deze beschadigingen kunnen niet worden weggewerkt met gewone huishoudelijke middelen. Integendeel.
Gewone poetsmiddelen maken
het enkel erger.”

Verstappenplan

Volgens Harry Verstappen is het
mogelijk marmeren en travertin
vloeren dusdanig op te knappen
dat ze nieuw lijken. “We gebruiken hiervoor speciale polijstpoeders en geavanceerde machines,
waarmee oude waslagen en
eventuele cementsluiers stofvrij
verwijderd worden. Moeilijk
bereikbare plaatsen werken we
handmatig af. Bovendien herstellen we beschadigingen en vlakken ongelijk liggende tegels en
voegen. Vervolgens polijsten we
de complete vloer in verschillende fasen tot dat de gewenste mate
van glas verkregen is. Tot slot
wordt de vloer gekristalliseerd
en geïmpregneerd, waardoor vuil
en water geen kans meer krijgen.
Het resultaat is een strakke vloer
die blinkt als een spiegel of een

mooie zijdeglas heeft. De kleur
is helemaal opgefrist en de vloer
is gemakkelijk schoon te houden.
Het dweilwater blijft niet meer in
de voegen staan.” Onderhoud is
noodzakelijk, maar de frequentie van een onderhoudsbeurt
is afhankelijk van het gebruik.
“Onder normale omstandigheden gaat een natuurstenen vloer
jarenlang mee. Na verloop van
tijd ontstaan er looppaden, net
als op elke veel belopen vloer.
Deze zijn echter met een lichte
bewerking gemakkelijk te verwijderen. Grote schade ontstaat
doorgaans enkel door verwaarlozing en/of calamiteiten als brand
of wateroverlast. Ook grote
verbouwingen waarbij de vloer
onvoldoende wordt afgeschermd
kunnen de conditie van de vloer
fors aantasten.”

Ook het dagelijkse onderhoud
kan volgens Harry Verstappen
problemen opleveren. “Natuursteen is gevoelig voor vlekken.
Koffie, thee, rode wijn et cetera
kunnen vlekken veroorzaken.
Ons devies luidt altijd: knoei
niet met schoonmaakmiddelen,
maar gebruik enkel het speciale
reinigingsmiddel van Verstappen.
Dan is het klusje zo geklaard.”
Tot slot vertelt Harry Verstappen: “Het merendeel van onze
klanten zijn kleine en grote
bedrijven, horecagelegenheden,
zorg-, verpleegen ziekenhuizen
en opleidingsinstituten. Daarnaast maken veel particulieren
gebruik van onze diensten. Wie
zijn natuurstenen vloer tiptop in
orde wil houden, is aangewezen
op een ervaren en deskundige
professional zoals Verstappen.”
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