Het

o n d e r h o u d v a n u w NAT UUR S T ENEN v l o e r

Een natuurstenen vloer is een kostbare investering waaraan u jarenlang plezier kunt beleven.
Het is 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 zelfs volledige renovatie noodzakelijk. V e r s t a p p e n is deskundig op
het gebied van natuursteenrenovatie en -onderhoud. Wij behandelen met succes zowel de
travertin vloer in uw woonkamer als de marmeren vloer in de ontvangsthal van uw bedrijf.

We maken gebruik van geavanceerde
apparatuur waarmee we stofvrij
kunnen slijpen en polijsten.

Moeilijk bereikbare plaatsen worden
handmatig afgewerkt.

Overtollig vocht wordt meteen na
gebruik opgezogen.

Het slijpen gebeurt in verschillende
fasen tot de gewenste mate van
glans is verkregen.

S l i j ta g e
Een marmeren vloer is dagelijks onderhevig aan
slijtage. In de zachte, uit kalk opgebouwde
natuursteen, kunnen gemakkelijk krassen en doffe
plekken ontstaan door bijvoorbeeld zand en
ander vuil onder schoenen. Deze beschadigingen
kunnen niet worden weggewerkt met gewone
huishoudelijke middelen.

De werkzaamheden worden zorgvuldig
uitgevoerd en veroorzaken geen
onnodige overlast.

B E H ANDELING

R E S UL TAAT

V e r s t a p p e n kan deze vloeren succesvol
behandelen door gebruik te maken van speciale
polijstpoeders en geavanceerde machines.
Waslagen en cementsluier worden verwijderd,
beschadigingen hersteld en ongelijk liggende
tegels en voegen vlak gemaakt. Het marmer kan
worden gepolijst tot de gewenste mate van glans
is verkregen. Tenslotte wordt de vloer
gekristalliseerd en geïmpregneerd waardoor deze
water- en vuilafstotend wordt.

Het eindresultaat is een strakke marmeren vloer,
blinkend als een spiegel of met een mooie
zijdeglans, fris van kleur en gemakkelijk in
onderhoud. Het dweilwater blijft niet meer achter
in de voegen en uw vloer is weer als nieuw.
U krijgt van V e r s t a p p e n ook een onderhouds
advies waardoor u weer jarenlang plezier kunt
beleven aan uw vloer.

Meer

weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, neem dan contact op met V e r s t a p p e n .
Wij maken voor u graag een vrijblijvende offerte of geven persoonlijk advies.

Taxusstraat 30
6031 WD Nederweert
Tel: +31(0)495-625868
Fax: +31(0)495-633270

Vormgeving: www.squadnederweert.nl

Renovatie & onderhoud van natuurstenen vloeren

