
STRAFFE  
KUNSTHARSVLOEREN

“Een emmer epoxy of polyurethaan 
aanschaffen en uitgieten kan ieder-
een. Het verschil zit hem in onze 
vakkennis en onze flexibele garan-
tie. 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 ver-
dwijnen", is de duidelijke visie van 
Daniël Bicqué. 

We ontmoeten Daniël Bicqué bij 
Groep Celis Volvo in Hasselt. Zij zijn 
al 15 jaar klant. Daniël Bicqué: “Wij 
leveren en plaatsen duurzame kunst-
harsvloeren conform de hoogste nor-
men, en voeren betonherstellingen 
door ten behoeve van de industrie. 
We plaatsen vloeren in mechanische 
werkplaatsen zoals autowerkplaat-
sen, in loodsen, fabrieken, stockage-
ruimtes, ziekenhuizen, sporthallen, 
gevangenissen, winkelruimten, wo-
ningen, en zo veel meer…. 

Roel Vanden Boer van Groep Celis: 
“De vloer moet hier tegen een stootje 
kunnen: er is een grote mechanische 
en chemische belasting. Van Volvo 
hebben we bepaalde RAL-kleuren. 
Wij zijn onlangs overgeschakeld naar 
een scheuroverbruggende polyu-
rethaan gietvloer met extra chemisch 
bestendige slijtvaste coatings die be-
stand zijn tegen de weekmakers van 

de autobanden! We willen een clean 
effect in de werkplaats, net zoals in de 
showroom.

Ook voor privéwoningen werkt 
Daniël Bicqué vaak samen met ar-
chitecten. “De mensen vragen vaak 
gepolierde polybeton nu, maar je 
raakt nooit in de hoekjes om te po-
lieren, je krijgt ook kleurverschillen 
en scheuren. Plekken in de keuken 
kun je niet reinigen 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 (bijna solventenvrij), 
hebben een CE-label en beschikken 
over uitgebreide labo-rapporten. 
Kunstharsvloeren worden meer en 
meer toegepast, in renovatie, maar 
ook in nieuwbouw: ze zijn naadloos, 
strak en decoratief, krasbestendig, en 
dus goed voor vele jaren gebruiksge-
not. Het best is om de vloeren te voor-
zien van extra slijtlagen: dat verlengt 
de levensduur aanzienlijk. Alle RAL 
en NCS kleuren zijn mogelijk, zelfs 
designs. Bij een bekende snoepfa-
brikant in Frankrijk hebben we zo de 
snoepverpakkingen in de inkomhal 
op de grond verspreid en overlaagd.” 

Weinig onderhoud

“In een privéwoning kan je gewoon 
dweilen met neutrale zeep. In be-
drijven kan je agressiever reinigen 
met schrobveegmachines. De lat ligt 
heel hoog. Een nieuw type vloer is 
de ResiPur®-Silent&Comfort. Er is 
geen contactgeluid meer en hij laat 
zich een klein beetje indrukken, met 
goede terugvering, wat het loopcom-
fort ten goede komt. Ideaal voor rust-
huizen, ziekenhuizen, fitnessruimtes, 
privéwoningen, dokterspraktijken... 
Onze troeven? We werken met eigen 
plaatsers, dagelijkse werfopvolging, 
en heel veel flexibiliteit. Ons succes 
is dat we met betrouwbare partners 
werken, en zelf instaan voor de ga-
rantie. Wij beloven geen kwaliteit, wij 
staan erop”, zegt Daniël.
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