Voor meer informatie of een offerte kunt u vrijblijvend contact
opnemen via de onderstaande gegevens.

VLOEREN
OM OP TE
WONEN

WERKEN

Wilt u advies op locatie? Onze adviseurs helpen u graag bij het
maken van de juiste keuze.

VDA vloeren & coatings
T 0592 - 762111

Anreperstraat 104A
E info@vdavloeren.nl

9404 LG Assen
www.vdavloeren.nl
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VDA gietvloeren zijn niet alleen prachtig in een
woonkamer of keuken maar ook erg geschikt
voor de natte ruimtes in huis.
Door een hoge elasticiteit en flexibele structuur
zijn VDA gietvloeren minder gevoelig voor scheuren
en dempen het geluid. Ze zijn hygiënisch en
gemakkelijk in onderhoud en bovendien erg
geschikt voor toepassing van vloerverwarming.

VDA vloeren & coatings is specialist op het
gebied van gietvloeren, vloer- en muurcoatings
voor wonen en werken.
De vloeren worden door ons vakkundige team
van applicateurs gegoten waarbij, naast snelheid,
de kwaliteit en afwerking van de vloer onze
belangrijkste pijlers zijn.
Naast deskundig advies over het toepassen van
VDA gietvloeren en coatings in uw woon- of
werkomgeving, geeft VDA indien gewenst advies
over de totale inrichting van deze ruimtes. Door
deze aanpak gaat mooi en functioneel prima in
één ruimte samen.

WERKEN

In werkruimtes past VDA diverse type vloeren
toe op basis van verschillende kunststoffen.
Het belangrijkste verschil is de hardheid
en elasticiteit van deze vloeren.
De keuze voor de juiste vloer hangt sterk
af van de functionele en esthetische eisen
van de ruimte.
Naast gietvloeren beschikt VDA over een
breed assortiment coatings die toegepast
kunnen worden op vloeren en wanden
voor hygiënisch en duurzaam gebruik.
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