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Duurzame kunstharsvloeren conform de hoogste normen 



Our floors can take it!
Resi-Conn® staat al 25 jaar garant voor het oplossen van al de vloer- 
problemen ten behoeve van industrie, particulier, openbare besturen e.a.  
Zowel voor nieuwbouw en/of renovatie is bij eenieder de huidige toestand 
en gebruik van de vloer verschillend waarbij elkeen zijn specifieke problemen 
ondervindt.

Aan de hand van uw specifieke eisen heeft Resi-Conn® met zijn innovatieve 
vloersystemen op basis van o.a. epoxy - polyurethaan - acrylaat - e.a. voor de 
plaatsing van coatings, gietvloeren, troffelvloeren, design, terrazzo, sport- en 
veiligheidsvloeren... de nodige know-how in huis!

Resi-Conn® biedt U een compleet gamma aan van kunstharssystemen  
aangemaakt onder DIN en 9001 norm met CE-certificaat en dit voor al uw 
toepassingen. Nieuw is het gamma dat voldoet aan de hoogste ecologische 
eisen van VOC-normalisatie voor publieke ruimtes. De plaatsing gebeurt door 
onze eigen opgeleide mensen met VCA*-certificaat.

Het Resi-Conn® Team.



Resi-Conn® - kunstharsvloersystemen: vloeren op maat !

Voordelen van onze vloersystemen:

Industrie

Magazijn & productie
Werkplaats & garages
Farmaceutica & chemie                                            
Metaal & auto industrie
Grafisch & textiel
Elektronica
…

Retail

Winkels
Kleinhandel
Kantoren
Supermarkten                                                            
Distributiecentra
Showrooms
…

Openbare instellingen

Ziekenhuizen & labo’s
Sporthallen & sportvelden
Scholen & speelpleinen                                            
Theaters & musea
Parkings & stations
…

Horeca & voeding

Vlees- & visindustrie
Drank- & zuivelindustrie
Slagerijen & bakkerijen                                             
Catering & grootkeuken
Restaurant & brasserie
...

Andere...

Nieuwbouw & renovatie
Loften
Woningen & 
appartementen                                     
Sauna & wellness
Fitnesscentra
…

> Naadloos en scheuroverbruggend

> Goede krasbestendigheid

> Hoge drukvastheid: zwaar belastbaar

> Hoog temperatuur- en chemisch resistent*

> UVA bestendig: kleurvast

> Hoog loopcomfort en geluidsdempend

> Solventvrij: reukloos, VOC !

> Hoog slijtvast

> Naar keuze glad of antislip

> In vele RAL - NCS kleuren beschikbaar

> Inzetbaar bij nieuwbouw en renovatie

> Gemakkelijk te reinigen*

> Breekwerken overbodig: stofarme installatie

* raadpleeg onze chemische resistentielijst



Enkele referenties

Bel ons!
015 44 32 20



Gietvloeren Epoxy & PU

Silent & Comfort vloeren

HACCP / ESD / VOC vloeren

Mortelvloeren

Imitatiebeton

Designvloeren

Sportvloeren

PU-Silent & Comfort vloer
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Professioneel of particulier?
Zoekt u een vloer die tegen een stootje kan?

Bij Resi-Conn® bent u aan het juiste adres voor advies,  
plaatsing en oplevering van een schitterende industriële  
kunstharsvloer die de tijd doorstaat. 

Neem gerust even contact op voor nadere informatie of bezoek 
onze showroom tijdens de kantooruren of op afspraak.
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Wenst u meer info?
Contacteer ons online via

www.floorbetterandbest.be
of www.resi-conn.be

en klik op

en wij nemen zo spoedig
mogelijk contact met u op.

Het Resi-Conn® team


