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BETONVLOEREN

Betonvloeren
ABC Beton heeft voor elke
toepassing – binnen of buiten
– een geschikte betonvloer. Wij
leveren vloeren met traditionele
netwapening, met staaldraadvezels gewapende vloeren en ook
speciale vloeistofdichte vloeren.
Tot slot kunnen wij uw nieuwe
vloer ook isoleren, impregneren
of voorzien van een gekleurde
slijtlaag – kijk op de achterzijde
voor alle opties.

 
Meer dan 30 jaar (internationale) ervaring in kwaliteitsvloeren.
 
Maatwerk en integrale aanpak: advies, ontwerp, calculatie,
realisatie en nazorg.
 
Superieure kwaliteit en service.
 
Korte lijnen – optimale service en kwaliteit zijn bij ons vanzelfsprekend.
 
Dagproducties mogelijk tot 5.000 m2.
 
ISO 9001-gecertificeerd.
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prijs-kwaliteitverhouding, en u begrijpt waarom wij
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Onze adviseurs weten of een traditionele betonvloer
ook de eerste keus is voor uw project. Leverbaar met
enkele of dubbele netwapening, zijn traditionele
vloeren bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen.

Met staaldraadvezels versterkt beton kan direct worden gestort; er hoeft geen netwapening te worden
aangebracht. Hierdoor is een staaldraadvezelvloer
vaak niet alleen dunner, maar doorgaans ook goedkoper dan een traditioneel gewapende vloer.
Wij werken al jarenlang samen met Bekaert ®, wereldwijd marktleider op het gebied van staaldraadvezels.
Elke vloer is uniek; Bekaert ® heeft hoogwaardige
Dramix®-staaldraadvezels voor uiteenlopende
toepassingen. Zo kunnen wij u voorzien van
een optimale vloeroplossing. Natuurlijk
inclusief een gedegen advies, eersteklas service en ondersteuning van
ABC Beton.

Vloeistofdichte vloer
ABC Beton legt gecertificeerde vloeistofdichte
betonvloeren – inclusief een verklaring van vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte voorziening
volgens de zogenaamde CUR/PBV-aanbeveling. Een
vloeistofdichte vloer vereist altijd maatwerk. Samen
met u gaan wij op zoek naar de meest geschikte
manier om uw vloer vloeistofdicht te maken.
Autosloperijen, autoschadeherstelbedrijven en autogarages, wasstraten, afvalverwerkende bedrijven enzovoorts: ze werken elk met verschillende vloeistoffen die schade aan het milieu kunnen toebrengen.
Voor hen is een vloeistofdichte vloer een wettelijke
vereiste. Welke (wettelijke) eisen worden aan uw
vloer gesteld? Onze adviseurs gaan met u op zoek
naar het antwoord en voorzien u van een oplossing
op maat.
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Optionele
toepassingen
Er zijn uiteenlopende redenen
om te kiezen voor één of meer optionele toepassingen. Misschien wilt
u uw vloer slijtvaster, stroever of onderhoudsvriendelijker maken; misschien wilt u uw vloer enkel verfraaien. ABC Beton biedt u een compleet pakket mogelijkheden om uw vloer af te werken.
ABC Beton B.V.

Maak uw keus uit de volgende mogelijkheden:

Frans Erenslaan 23

 EPS-vloerisolatie

Postbus 555

 dilatatieprofielen

6160 AN Geleen

 kunststofvezels
 gekleurde en slijtvastere toplagen

t. +31(0)46 - 475 55 55

 impregneren en verdichten

f. +31(0)46 - 475 55 50
Wilt u graag meer weten over bovenstaande opties?
e. info@abcbeton.nl

Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden

i. www.abcbeton.nl

voor uw betonvloer.

