
Zowel bij nieuwbouw als in bestaande woningen kunt u 
kiezen voor vloerverwarming. Wij zorgen ervoor dat de 
sleuven voor de leidingen snel, vakkundig en stofarm worden 
ingeslepen. Daarvoor vragen wij uw medewerking zodat onze 
werkzaamheden u zo min mogelijk overlast bezorgen. 

Wat vragen we van u?
Een geëgaliseerde vloer waarin we direct kunnen beginnen met frezen. 
Een schone geëgaliseerde vloer voorkomt hechtingsproblemen met een 
nieuwe bedekking of met de egalinevloer.

Welke vloeren worden afgekeurd?
Helaas zien we in de praktijk nog te vaak vloeren die worden afgekeurd 
om in te frezen. Daarom delen we onze ervaringen met u om samen een 
snelle doorlooptijd te realiseren.

1. Vloer met lijmresten
Als een ondervloer bedekt is met lijmresten zoals te zien is op 
foto 1 en 2, kunnen we niet starten met infrezen. Zouden we dat 
wel doen, dan komt er erg veel stof vrij waardoor onze machine 
hapert en het eindresultaat minder fraai wordt. Daarnaast is 
de hoeveelheid stof die dan vrijkomt slecht voor zowel uw 
gezondheid als die van onze monteurs. Daarom vragen we u om 
te zorgen voor een schone geëgaliseerde vloer.

2. Ongelijke vloer
Als een ondervloer ongelijk is zoals te zien is op foto 3 en 4, 
kunnen we niet starten met infrezen. Zouden we dat wel doen, 
dan liggen de leidingen niet overal even diep en kunnen er 
problemen ontstaan bij het leggen van de nieuwe bedekking. 
Daarom vragen we u om te zorgen voor een schone geëgaliseerde 
vloer zodat wij direct kunnen starten.

Samen zorgen we voor een tevreden klant met een perfect geregeld 
binnenklimaat.

Twijfel of vragen?
Twijfelt u of uw vloer voldoende geëgaliseerd is? Stuur uw foto’s naar 
inslijpen@albrand.nl zodat we dat vooraf kunnen beoordelen en met u 
kunnen afstemmen. 

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling 
Uitvoering via telefoonnummer 0316 24 68 49.
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Stofarm inslijpen 
van vloerverwarming. 

Zo werkt het.
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