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Helemaal nieuw is het al lang niet meer, toch moet
de grote opmars van gietvloeren in het Noorden
nog komen, zegt Anton de Vries van VDA vloeren
& coatings. Het jonge bedrijf probeert de
particuliere klant te laten wennen aan de stoere,
industriële vloer.
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roeger was het iets voor in de gymzaal,
of in de industrie. In huis kozen we voor
tapijt, tegels of hout. Nu is de gietvloer
al een jaar of tien ook in woningen
steeds vaker te zien. Voor sommigen al een heel
vertrouwd beeld, voor anderen blijft het iets
vreemds. "Wanneer komt de echte vloer erin?"
vragen zij ongegeneerd aan de bewoner die heel
bewust voor de stoere betonlook van een gietvloer heeft gekozen. Nou, die ligt er dus al. En er
zijn genoeg redenen te noemen waarom.
"Hygiënisch, ideaal met vloerverwarming,
makkelijk schoon te houden door te dweilen
met koud water, geen voegen, vloeistofdicht, in
elke ruimte toe te passen, isolerend, en natuurlijk vooral heel erg mooi", somt Anton de Vries
er een paar op. Samen met een aantal ervaren
applicateurs begon hij vorig jaar VDA vloeren &
coatings in Assen. Omdat het Noorden nog wel
een boost kon gebruiken, wat gietvloeren betreft.
"In het Westen van het land is het al helemaal
ingeburgerd", vertelt Anton. "Daar is in nieuwbouwhuizen al zo’n één op de drie vloeren een
gietvloer. Er zijn daar ook al genoeg bedrijven
voor de particuliere klant. Hier is dat nog een
stuk minder. In het Noorden zijn wel leveranciers van gietvloeren, maar die richten zich toch
meer op de zakelijke en functionele markt. Magazijnen, horeca, winkels. Particulieren kunnen
er wel terecht, maar zijn niet de belangrijkste

afnemers. Wij draaien het om, en richten ons
juist vooral op de mensen die een vloer voor
thuis zoeken."
Mensen moeten hier nog een beetje wennen
aan die stoere, industriële uitstraling, stelt hij.
"Vaak denken ze nog dat het bijvoorbeeld letterlijk en figuurlijk een ’koude’ vloer is, terwijl
juist het tegenovergestelde waar is. De vloer
absorbeert de omgevingswarmte en houdt die
vast, waardoor hij veel warmer aanvoelt dan
tegels. En het hoeft ook niet kil te ogen, als je
kiest voor een neutrale variant kan die juist
zorgen dat je meubels veel mooier uit komen.
Combineer het met een ruige houten tafel; die
gaat juist meer spreken door het contrast met de
vloer."
Om dat principe al in de showroom te kunnen
laten zien, zocht VDA de samenwerking met
Joes Wonen. De winkel met meubels en vloeren
(hout, laminaat en pvc) zat al in Assen, waar
Anton bedrijfsruimte zocht voor VDA. "Hier
vullen we elkaar mooi aan. Dankzij de combinatie met de meubels die zij verkopen kan de klant
zich veel beter voorstellen hoe mooi onze vloeren in huis zullen staan, dan wanneer je in een
kale showroom alleen de monsters van de vloeren kunt tonen."
Op Wonen&Co de beurs is over een paar weken
ook te zien wat zo’n vloer met meubels kan
doen, en andersom. In een van de Livings van

Wonen&Co (twee woonruimtes die een stylistenteam speciaal voor ons inrichten - volgende
week is hier alles over te lezen in onze beursspecial) legt VDA een vloer. "In de Royal Living combineren ze de gietvloer met een houten vloer en
luxe, stoere meubels. Onze vloer past goed in het
sfeertje dat de stylisten daar willen neerzetten."
Er kan veel met een gietvloer. Al zal de gemid-

delde klant voor in de woonkamer toch gauw de
betonlook kiezen, die er met name in grijs-,
groen- en bruinnuances is. Maar wie wil, kan
voor de gekste kleuren gaan. "De variant ’uni’
kan in duizenden kleuren gemaakt worden,
passend bij alle RAL, Sigma en Sikkens verftinten. Leuk bijvoorbeeld voor in een kinderkamer
of in een creatieve ruimte in huis."
Dan is er bij betonlook nog de keuze uit drie
dessins: smooth, de licht genuanceerde, meest
rustige variant, flame, met wat meer patroon er
in, of wild, het meest uitgesproken dessin. Anton: "Die laatste is super voor klanten die een
statement willen maken in hun woonkamer,
keuken of badkamer. Ook passen we dit dessin
veel toe in horecagelegenheden of trendy kantoorruimten. Toch wordt voor de huiskamer het
meest gekozen voor smooth of uni."
Elke vloer is handmade en dus uniek. "Daarom
adviseren we de klant ook eigenlijk altijd erbij te
zijn als de gietlaag met de eigenlijke betonlookkleur wordt gegoten. Dat is op de derde dag van
de vijf dagen die nodig zijn voordat de vloer
klaar is. Onze applicateurs brengen dan tijdens
het gieten de gekozen nuancering aan, waardoor
je een goede indicatie krijgt hoe de tekening in
de vloer uitpakt. Is deze naar wens, dan wordt
het doorgetrokken in de gehele ruimte."
Meer informatie: www.vdavloeren.nl

Gietvloeren zijn vloeistofdicht, en dus ook heel geschikt voor badkamers en keukens.

