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Welkom.

Op onze website vindt u alle informatie

Kunststofvloeren zijn

warm, degelijk en

onderhoudsvriendelijk,

ook voor mensen met

een allergie is deze

vloer ideaal.

Deze vloeren zijn naad-

loos en worden met de

hand gelegd en bieden

1001 mogelijkheden op

gebied van kleuren,

figuren en designer-

banden.

Een KARO kunstharsvloer is ideaal voor woonhuizen,

kantoorpanden, winkels en garages.

SIERGRINDVLOEREN - MARMERGRINDVLOEREN

ACRYLVLOEREN - COATINGSYSTEMEN - RVS

Wij zijn aangesloten bij:



 -TROFFELVLOEREN - KUNSTSTOFGIETVLOEREN

S TRAPRENOVATIE - EYE LEDVERLICHTING

RVS Trappenrenovatie.

Heeft u ook schoon genoeg van het tapijt of schilderwerk op

de trap?

Met sier- of marmergrind (in verschillende kleuren verkrijg-

baar) gecombineerd met RVS schopplaten stootranden

krijgt u een exclusieve uitstraling.

Natuur marmerstenen vloeren.

De marmergrindvloer, alweer een

prachtig huwelijk tussen moeder

natuur en de moderne industrie.

De marmerkorrelvloer

bestaat uit miljoenen kleine

marmerkorrels welke zijn gezeefd op

maat en daarna verzameld.

Deze marmerkorrels worden

gebonden door een oplosmiddelvrije

transparante epoxy.

Hierdoor ontstaat een naadloze

decoratievloer, met een zeer

natuurlijke uitstraling.....



De grindvloer

Een siergrindvloer

is opgebouwd uit

miljoenen kleine

grindkorrels al dan

niet voorzien van

e e n g e k l e u r d e

epoxy-coating.

Het grind wordt

gemengd met een

transparante oplos-

middelvrije epoxy.

Dit samen resulteert in een stabiel en

ijzersterk geheel, dat oogt als een

perfect geknoopt tapijt, niet voor niets

wordt vaker de naam siergrind- of

natuursteentapijt gebruikt.

Wat betreft de kleuren combinaties,

figuren en banen is de keus enorm en

vrijwel oneindig.

Dan is er ook nog de mogelijkheid om

te varieren in korrelgrote.

U zult er versteld van staan wat er

allemaal mogelijk is.
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