
Nood aan een kwalitatieve, naad-
loze kunstharsvloer die ook nog 
eens slijtvast en scheuroverbrug-
gend is? Resi-Conn® is al 25 jaar 
een betrouwbare partner voor uw 
epoxy- en polyurethaanvloeren. 
Zowel in uw bedrijf als thuis.

Volvo-dealer ACL uit Hasselt, Runners 
Service Lab in Paal, Bandencentrale 
Decondé in Hasselt, Ford Lommel 
Proving Ground, WZC Residentie 
Sporenpark in Beringen (zie foto: 
Industriële HACCP keukenvloer, 
type ResiPur® SL / Grip) , … het aan-
tal Limburgse referenties is erg 
uitgebreid. “We hebben een vestiging 
in Mechelen maar doen projecten in 
heel België. In de B2B-sector zijn we 
onder andere actief in autowerkplaat-
sen, loodsen, fabrieken, ziekenhuizen, 
woon- en zorgcentra, sporthallen, 
retailers en clean rooms”, zegt zaak-
voerder Daniël Bicqué. “Onze sterkte 
is dat we steeds de gemaakte afspraken 
nakomen, altijd kunnen terugvallen 

op de punctualiteit en flexibiliteit van 
onze installatiemensen en dat wij 
uitsluitend werken met producten van 
hoogstaande Duitse kwaliteit onder 
private labeling.”

Van 1 tot 20.000 m2

Resi-Conn® is gespecialiseerd in de 
meest uiteenlopende kunstharsvloe-
ren. “Naast de beproefde ResiPox® 
epoxy- en ResiPur® polyurethaanvloe-
ren hebben we ook gepatenteerde 
ResiBeton® designmortelvloeren en 
FlexiFloor® sportvloeren. Op vraag 
van de klant kunnen we zelfs de vloer 
antislip instellen voor de voedselnij-
verheid. Al onze kunstharsvloeren 
voldoen aan de strengste normen en 
zijn bovendien beschikbaar in alle 
RAL- en NCS-kleuren”, zegt Daniël 
Bicqué. “De grootte van onze pro-
jecten? Die varieert van 1 tot 20.000 
m2. Op één werkdag kunnen we pro-
bleemloos 2.000 m2 plaatsen.”

Extra loopcomfort 
in uw leefruimte

Resi-Conn® is niet enkel actief in de 
B2B-sector. Polyurethaanvloeren zijn 
de afgelopen jaren ook erg populair 
geworden in de particuliere woning-
bouw. “Net daarom hebben we onlangs 
een gloednieuw product met ver-
hoogd extra loopcomfort in het leven 
geroepen. Het gepatenteerde ResiPur® 
Silent&Comfort vloersysteem is net 
zoals de andere polyurethaanvloeren 
krasbestendig, scheuroverbruggend, 
naadloos, kleur- en slijtvast, solvent-
vrij en erg gebruiksvriendelijk. We 
zijn er nu echter in geslaagd om de 
kunstharsvloer ook hoog elastisch 
- met uitmuntende terugvering - en 
geluiddempend te maken. Het ResiPur® 
Silent&Comfort gietvloersysteem is 
hierdoor uitermate geschikt voor uw 
leefruimte of kantoor.”

Vertegenwoordigers 
gezocht

Daniël Bicqué heeft vandaag een team 
van 7 enthousiaste medewerkers maar 
wil nog fors uitbreiden. “Ik ben naar-
stig op zoek naar enkele zelfstandige 
vertegenwoordigers om Resi-Conn® 
nog verder uit te bouwen. Wie zich 
geroepen voelt, kan mij vandaag nog 
contacteren!”.
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