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CLEAN EFFECT
We ontmoeten Daniël Bicqué bij Runners Lab in Be-
ringen. Dit is reeds hun tweede project in samenwer-
king met Mathieu Gijbels. Daniël Bicqué: “Wij leveren 
en plaatsen duurzame kunstharsvloeren conform de 
hoogste normen, en voeren betonherstellingen door 
ten behoeve van de industrie. We plaatsen vloeren 
in mechanische werkplaatsen zoals autowerkplaat-
sen, in loodsen, fabrieken, stockageruimtes, zieken-
huizen, sporthallen, gevangenissen, winkelruimten, 
woningen, en zo veel meer….  De  vloer bij Runners 
Lab moet hier zowel kleurvast, geluidsdempend, de-
coratief als tegen een stootje kunnen, waarbij het 
loopcomfort niet uit het oog mag verloren worden. 
Hiervoor werd geopteerd voor een taai-elastische, 
naadloze als strakke scheuroverbruggende polyu-
rethaan gietvloer, met een extra transparante als 
matte hoog slijtvaste topping. Deze is bestand tegen 
de verwering van de schoenzolen! Want, Runners 
Lab trekt vele bezoekers! Ze willen een clean effect in 
de winkel met het nodige loopcomfort, wat een meer-
waarde geeft voor de klanten, én voor hun mensen. 
Tevens diende de vloer te voldoen aan de VOC-wet-

geving. Service is het codewoord voor ons succes in 
de vloerenbusiness, want een emmer epoxy of polyu-
rethaan aanschaffen en uitgieten kan iedereen. Het 
verschil zit hem in onze vakkennis en onze flexibele 
garantie. Resi-Conn® weet wat kan en niet kan, en 
soms wordt er ook duidelijk neen gezegd. We willen 
niet zomaar snel de vloer er in gooien en verdwijnen.“

Ook voor privéwoningen werkt Daniël Bicqué vaak 
samen met architecten. “De mensen vragen vaak 
gepolierde polybeton nu, maar je raakt nooit in de 
hoekjes om te polieren, je krijgt ook kleurverschillen, 
en scheuren. Plekken in de keuken kun je niet reini-
gen en trekken in de betonmassa. Polyurethaan is 
dan een veel betere optie.” 

POLY-WAT?
Een kunstharsvloer is opgebouwd uit verschillende 
lagen op basis van 2-componenten harsen. Al onze 
producten beantwoorden aan de VOC-wetgeving, 
hebben een CE-label en beschikken over uitgebreide 
labo-rapporten. Kunstharsvloeren worden meer en 
meer toegepast, in renovatie, maar ook in nieuw-
bouw: ze zijn naadloos, strak en decoratief, kras-
bestendig, en dus goed voor vele jaren gebruiksge-
not. Het best is om de vloeren te voorzien van extra 
slijtlagen: dat verlengt de levensduur aanzienlijk. Je 
kan bijvoorbeeld in grootmagazijnen enkel een stof-
werende, vloeistofdichte, transparante laag aanbren-
gen om de gestockeerde goederen te vrijwaren van 
betonstof. In publieke parkings zie je dat de vloeren 
een veel lichtere uitstraling hebben dan vroeger, om 
het veiligheidsgevoel van de bezoekers te verhogen. 
Alle RAL en NCS kleuren zijn mogelijk, zelfs designs. 
Bij een bekende snoepfabrikant in Frankrijk hebben 
we zo de snoepverpakkingen in de inkomhal op de 
grond verspreid en overlaagd. 

WEINIG ONDERHOUD
In een privéwoning kun je gewoon dweilen met 
neutrale zeep. In bedrijven kun je agressiever reini-
gen met schrobveegmachines. De lat ligt heel hoog. 
Een nieuw type vloer is de ResiPur® “Silent & Com-
fort”. Er is geen contactgeluid meer en hij laat zich 
een klein beetje indrukken, met goede terugvering, 
wat het loopcomfort ten goede komt. De vloer zal 
vaak gebruikt worden in rusthuizen of ziekenhuizen, 
fitnessruimtes, privéwoningen, dokterspraktijken... 
Daarnaast kunnen we ook hoog chemische- en tem-
peratuurbestendige vloeren aanbieden, bestand tot 
150 graden, voor bijvoorbeeld grootkeukens, waarbij 
ze het kookwater naar het putje uitgieten. We werken 
met eigen plaatsers, dagelijkse werfopvolging, en 
heel veel flexibiliteit. De meeste projecten geschie-
den in drie dagen. 

Ons succes is dat we met betrouwbare partners wer-
ken, en zelf instaan voor de garantie. 
Wij beloven geen kwaliteit, wij staan erop, voegt Da-
niël er met een knipoog aan toe.   ❚

Kunstharsvloeren in mechanische 
werkplaatsen, stockageruimten, pri-
vate woningen, winkelruimtes,... wie 
erover begint hoort vaak een lange 
klaagzang. Soms is de vloer moeilijk te 
reinigen, scheurt en verkleurt hij, zijn 
er blaasjes zichtbaar,... Daniël Bicqué 
van 'Floor better & best' by Resi-Conn®, 
heeft de ervaring en de flexibiliteit om 
kunstharsvloeren perfect te leggen en 
een langetermijnrelatie aan te gaan 
met zijn klanten. 

Straffe kunstharsvloeren !

Daniel Bicqué (Copyright Bart Goossens).


