
advies OP MaaT
Omdat uw bedrijfsvloer mechanisch, maar waarschijnlijk ook fysisch 
en chemisch wordt belast, is een goed programma van eisen de 
belangrijkste eerste stap. Daarom verdiepen de technische adviseurs 
van de Rendon Onderhoudsgroep zich altijd zorgvuldig in uw bedrijfs-
proces. Pas daarna stellen zij een advies op maat voor u op. 
Het advies is gebaseerd op uw specifieke wensen en op de omstandig-
heden waaronder de vloer moet worden aangebracht. Het uiteindelijke 
resultaat kan namelijk worden beïnvloed door de beschikbare tijd, 
de temperatuur en vochtigheid ter plaatse. Tot slot bevat het advies een 
selectie van vloersystemen die voldoen aan uw criteria.

TallOze MOgelijkheden
Op vloeren die een hoge mechanische belasting moeten doorstaan 
is een dunne afwerklaag niet geschikt. In die omstandigheden kan 
beter worden gekozen voor cementgebonden lagen of kunstharsge-
bonden mortels. In ruimten waar de hygiëne voorop staat, is een zeer 
dichte en harde coating, bijvoorbeeld op basis van epoxy- of speciale 
acrylaatharsen, zeer geschikt. 

Passend bij uw bedrijfsPrOces

aan bedrijfsvloeren worden hoge eisen gesteld. afhankelijk van het bedrijfsproces moet 

de vloer vlak, antislip en vloeistofdicht zijn, goed bestand tegen temperatuurwisselingen 

en chemische stoffen en vaak ook nog stofvrij of antistatisch zijn. de specialisten van de 

rendon Onderhoudsgroep beschikken over een zeer brede ervaring met de meest 

uiteenlopende industrievloeren. zij kunnen uw wensen en eisen vertalen in technische en 

esthetische oplossingen die perfect passen bij uw bedrijf. 
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In transportruimten is een kras- en slijtvaste toplaag, die ook nog 
goed antislip is, belangrijk. En in ruimtes waar mensen werken is het 
dempen van contactgeluid van belang: dan zijn gietvloeren op basis 
van flexibele polyurethanen een goede keuze. De Rendon Onder-
houdsgroep is niet gebonden aan één enkele leverancier, maar kan u 
vloersystemen aanbieden van alle toonaangevende fabrikanten. 
U bent daardoor altijd verzekerd van een oplossing op maat met een 
optimale prijs/kwaliteitsverhouding. 

 

flexibele diensTverlening
In een bedrijfsruimte moet gewerkt worden. Het aanbrengen van een 
nieuwe vloer moet het bedrijfsproces zo min mogelijk verstoren. 
De Rendon Onderhoudsgroep begrijpt dit en overlegt met u over het 
beste moment om de gewenste afwerklagen aan te brengen. 
Bijvoorbeeld tijdens revisieperioden, tijdens vakanties of in het weekend. 
Soms is het nodig om een vloer in verschillende fasen aan te brengen, 
een andere keer moet er binnen een afgesloten tent worden gewerkt. 
De diverse kwalitatieve producten waar wij mee werken stellen zo hun 
eisen voor een optimaal resultaat. Wij houden daarbij echter altijd ook 
uw bedrijfsbelang voor ogen en passen de benodigde werkzaamheden 
zo goed mogelijk aan. 

kwaliTeiT Over de vlOer
Vloersystemen die zijn opgebouwd uit hoogwaardige materialen 
vereisen een deskundige verwerking. Wij zijn er trots op dat de 
belangrijkste leveranciers van deze materialen de Rendon Onder-
houdsgroep hebben aangewezen als approved applicator. Zij zijn 
van mening dat hun producten het beste tot hun recht komen wanneer 
zij door onze ervaren applicateurs worden verwerkt. Het perfecte 
eindresultaat wordt verder geborgd door onze strenge interne controle.
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