
Kunststof vloeren
Grijs kan heel mooi zijn. Maar waarom kiest u voor uw kunststof vloer 
niet voor kleur of zelfs voor een logo, een foto of een andere afbeelding? 
Wilt u gekleurde vlakken, looppaden of belijningen? Het kan allemaal. 
Ook in de afwerking zijn talloze mogelijkheden. Want de verschillende 
systemen en materialen hebben elk hun eigen uitstraling: glad of 
spiegelend, mat of dof, natuurlijk of contrastrijk. Onze specialisten 
maken met plezier een creatief ontwerp voor u. Ook kunnen wij uw 
eigen ideeën of die van uw vormgever uitwerken. 
Daarbij adviseren wij u over de vele technische mogelijkheden, 
en houden wij natuurlijk rekening met uw specifieke wensen op het 
gebied van hygiëne, geluiddemping of chemische resistentie. 

PraKtisch siergrind
Onze siergrind- of drainvloeren worden zowel binnen als buiten zeer 
gewaardeerd. Deze afwerking bestaat uit fabrieksmatig gekleurde 
grindkorrels die worden verlijmd met één- of twee-componentenhars. 
Zo ontstaat een vrij open structuur die met een transparante coating 
kan worden geseald.  

een beeld van een vloer

of het bij u op kantoor is, in de showroom, of misschien bij u thuis: de vloer is de 

basis van de inrichting en moet functioneel en representatief zijn. daarbij is het van 

belang dat dit ook zo blijft: de vloer moet gemakkelijk schoon te maken, slijt- en 

krasvast en kleurecht zijn. de rendon onderhoudsgroep biedt u een uitgebreid palet 

aan mogelijkheden om uw vloeren stijlvol, kleurrijk en origineel af te werken.

Decoratieve vloeren 
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Met de ca. 10 mm dikke laag korrels kunnen onregelmatigheden in 
de ondergrond eenvoudig worden weggewerkt. En door te spelen met 
verschillende kleuren grind kan een hoogst persoonlijk accent aan de 
vloer worden gegeven.
 
 

gemaKKelijK in onderhoud
Of u nu kiest voor een kunststof vloer of voor siergrind, de decoratieve 
vloerafwerking is het visitekaartje van uw gebouw. Voor het behoud 
van de fraaie uitstraling - ook bij intensief gebruik - geeft de Rendon 
Onderhoudsgroep bij ieder vloertype een perfect afgestemd reinigings- 
en onderhoudsadvies. Daarmee kan de vloer jarenlang in topconditie 
worden gehouden.  

Kwaliteit over de vloer
Onze decoratieve vloersystemen vereisen een deskundige verwerking. 
Wij zijn er trots op dat de belangrijkste leveranciers van deze materi-
alen 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 controle.
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