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beton-designvloeren
 - geschikt voor elke leefruimte - 



beton-designvloeren
- De design betonvloer is multifunctioneel en bijzonder geschikt voor welke ruimte dan ook - 

Wij leveren alleen echte betonvloeren. Let op, dit is geen giet-

vloer, maar puur constructieve beton, zonder toevoeging van 

kunststoffen. De beton designvloer (van minimaal 40 mm)  

wordt altijd gevlinderd voor een sterk verdichte toplaag 

met een gewolkt uiterlijk. U hebt de keuze uit verschillende  

kleuren, die aansluiten bij uw inrichting. Een betonvloer op 

vloerverwarming? Geen probleem bij Willem Designvloe-

ren! De design betonvloer kan worden toegepast op diverse  

ondergronden, zoals beton, zandcement en anhydriet.

Doordat de betonvloer naadloos is, is het onderhouden ervan gemakkelijk en hygiënisch. Door het slijt- en krasvaste karakter  

gaat de vloer heel lang mee. Sterker nog, de betonvloer wordt - mits regelmatig behandeld met groene / natuurzeep - in de 

loop der jaren alleen maar mooier! En al zou u uitgekeken zijn op de vloer, dan kan hij dienen als ondervloer. Laminaat of 

tapijt kan er zo overheen gelegd worden.

werkwijze 
beton-designvloeren
In grote lijnen gaan wij als volgt te werk:

 Wapening leggen

 Peilmaten uitzetten voor bepalen van de vloerhoogte

 Bekisting van randbeëindigingen en stellen 

 van RVS strippen en kantstroken

 Storten en vlinderen van de binnenbeton vloer

 Toplaag bestrooien tegen scheurvorming

 Inspuiten vloer tegen snelle uitdroging

voordelen
beton-designvloeren

 Slijtvast

 Krasvast

 Naadloos: strak, hygiënisch en eenvoudig te reinigen

 Geschikt i.c.m. vloerverwarming

 Weinig onderhoud

 Steeds mooier in de loop der jaren

 Wij onderscheiden ons door 

persoonlijk advies en begeleiding 

door vaste medewerkers.  Zo hebt 

u altijd een vast aanspreekpunt. 

Kortom, wij verzorgen uw design 

betonvloer van A tot Z!  

vanaf

€ 40/m2

in elke 

RAL kleur

leverbaar



impregneer woonbeton 
en beton-designvloer

U heeft woonbeton in huis of een terras van 

designbeton? Misschien is de vloer niet geheel op de 

juiste kleur of is er sprake van (grote) kleurverschillen. 

Het kan ook zijn dat u last krijgt van vlekvorming 

of scheurtjes in de vloer. Dan is er goed nieuws. 

Wij hebben de oplossing! Ons bedrijf is dealer van 

onderhoudsproducten, die we onder eigen naam 

uitbrengen. Eén van deze middelen is impregneer 

middel, speciaal voor beton.

Hoe gaat het impregneren van design beton in zijn werk?

 We polijsten de betonvloer om

 Kleine oneffenheden te verwijderen 

 en de structuur te verbeteren

 Vervolgens brengen we de impregneer aan

 We laten het impregneer goed in 

 het designbeton trekken en drogen

 Voor een nog mooier resultaat brengen 

 we een tweede laag impregneer aan

 Na het drogen polijsten we de vloer nauwkeurig

Geïnteresseerd? Lees meer over impregneren 

op onze website: www.willemdesignvloeren.nl.



www.willemdesignvloeren.nlwww.willembetonwerken.nl

 t. 0488 750 961  -  info@willembetonwerken.nl

Willem Designvloeren komt uit de Betuwe (Opheusden) en bij ons geldt het gezegde 

nog: een man een man, een woord een woord. U krijgt één aanspreekpunt die de 

bouw begeleidt en u blijft informeren over de vorderingen. Wij werken snel, vakkundig  

en beschikken of flexibele vakmensen, zodat we uw project efficiënt kunnen opleveren.

Graag vernemen we uw vragen cq opdrachten. Voor aannemer en particulier, projecten 

groot of klein, voor beton moet u bij Willem Designvloeren zijn.

dealer:

Like ons:

Scan deze QR-Code 
en bekijk ons aanbod 

met aanbiedingen:


