Hogenet

Makeover op bestaande vloer:
PU Color Dr. Schutz
Raadhuis Amstelveen

Probleemvloer? Dr. Schutz heeft altijd dé oplossing.
Ziet uw vloer er zo uit misschien? Wij maken het eerst erger, soms wel heel extreem!

Bestaande vloer

Schuren met DS brush pad

Om het vervolgens een tweede leven te geven.

100% kaal

Coating aangebracht (Primer + Secura)

Logo d.m.v. transfertechniek

Marmoreringstechniek met PU Color

Floor Art

Snelle vloersystemen Dr. Schutz
De oplossing:
•

Primer met PU polymeer - 3x sterker dan reguliere polymeer

•

PU systemen van extreem mat tot glans - Transparante flexibele PU coatings

•

PU Antislip - Elke vloer wordt antislip met ons PU Antislip systeem

•

PU Anticolor (extreem chemisch bestendig) - 100% vloeistofdicht en extreem chemisch resistent

•

PU Color - In elke RAL of NCS kleur en op elke vlakke ondervloer aan te brengen

•

Spachtelbeton (bijna op elke vloer te realiseren) - Betonlook over elke ondervloer aan te brengen

•

Urineproblemen op uw sanitaire tegelvloer? - Basisreiniging daarna sealen met PU Anticolor

•

PU ESD longlife coating dé unieke coating - De enige ESD coating die permanent is en 100%
de ESD waarde doorgeeft van de ESD ondervloer, ook in kleur

Primer met PU polymeer

Extreem mooi verdichte vloeren en 3x sterker
dan reguliere polymeren, zijdematte uitstraling

PU systemen van extreem mat tot glans

Extreem mat op Vinyl stroken vloer

Extreem mat op Vinyl banen vloer

PU Antislip

Antislip op alle soorten vloeren

Ook op coat- en gietvloeren

PU Anticolor (extreem chemisch bestendig)

Best resistent tegen haarverf

100% resistent tegen rubber zoals autobanden

PU Color makeover op uw bestaande vloer

Oude Linoleum

Nieuw met onze flexibele PU Color

Spachtelbeton vloeren over uw bestaande vloer?

Over oud linoleum

Of over een betonvloer

Urineproblemen op uw sanitaire tegelvloer?

Allereerst de reiniging

Urinedicht met PU Anticolor
en eventueel in kleur mogelijk

PU ESD Longlife Sealer transparant en in kleur

PU ESD vloer verouderd?

Wij vernieuwen de toplaag (ook in kleur)
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