
Probleemanalyse en advies
Galerijvloeren zijn meestal prefab betonplaten op consoles of doorge-
storte binnenvloeren. Balkons zijn vaak kleiner van afmeting en worden 
ook anders belast. Daarom is het aanbrengen van een kunststof vloeraf-
werking altijd maatwerk. Onze deskundige adviseurs beginnen altijd 
met een gedegen analyse van de omstandigheden ter plaatse. 
Samen met u inventariseren zij de technische en functionele eisen waar-
aan de vloer en de afwerking moeten voldoen. Vervolgens werken zij 
de best passende oplossing voor u uit, compleet met systeemkeuzes en 
kleuradvies. Uiteraard geheel binnen uw financiële randvoorwaarden. 
De Rendon Onderhoudsgroep is daarbij niet gebonden aan één enkele 
leverancier, maar is door meerdere fabrikanten aangewezen als 
approved applicator. Daardoor kunnen wij u maatwerkoplossingen 
aanbieden met een optimale prijs/kwaliteitverhouding.

Grote variëteit in materialen
Als het gaat om vloerafwerkingen hebt u de keuze uit zeer veel 
verschillende materialen, kleurstellingen en stroefheden. In binnen-
ruimten en op kwalitatief goede en vlakke betonvloeren worden veelal 
dunne systemen op basis van harde en starre epoxyharsen toegepast.

een facelift voor uw Gebouw

er zijn goede redenen om betonvloeren van balkons en galerijen van een extra afwerk-

laag te voorzien. soms zijn de vloeren onvoldoende waterdicht, te glad of te stoffig en 

is er overlast door plasvorming of een slechte afwatering. in al deze situaties biedt de 

rendon onderhoudsgroep u een brede keuze aan kunststof vloerafwerkingen. 

Hiermee geeft u uw vloeren tegelijkertijd een volledig nieuw uiterlijk. als u ons vertelt 

wat uw wensen zijn op het gebied van kleur, stroefheid, slijtvastheid, structuur en water-

dichtheid, dan vertellen wij u welke afwerking voor u de perfecte oplossing biedt.
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Als het oppervlak ruwer is, bieden gietvloeren op basis van epoxy of 
polyurethanen de perfecte oplossing. Polyurethaansystemen kunnen 
door hun flexibiliteit en kleurechtheid ook op zonbelaste bouwdelen 
worden verwerkt en over scheuren en dilataties worden doorgezet. 
Zo ontstaat een strak en naadloos geheel dat gemakkelijk is te onder-
houden. Wij adviseren u graag over de technische mogelijkheden.

 

effectief kleurGebruik
Een kunststof vloercoating kan het aanzien van uw gebouw sterk ver-
beteren. Zeker als de kleur en structuur van de coating een harmonieus 
geheel vormt met die van de gevel, kozijnen, ramen en deuren. Er zijn 
talloze mogelijkheden. Wij kunnen u daarbij ook adviseren over de 
ruimtelijke effecten die u met uw kleurkeuze kunt bereiken. Zo nodig 
zorgen wij dat u zich met monsters, ingekleurde foto’s en proefvlakken 
een beeld kunt vormen van het uiteindelijke resultaat.

kwaliteit over de vloer
De hoogwaardige kunststoffen in vloersystemen vereisen een deskundige 
verwerking. Wij zijn er trots op dat de belangrijkste leveranciers van 
deze materialen de Rendon Onderhoudsgroep 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 kwaliteitscontrole.
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