Garantfloors
U kiest toch ook voor kwaliteit.

Wie zijn wij:
Garantfloors is één van de grootste egaliseerspecialisten in Nederland.
Wij geloven in de "doe waar je goed in bent“ mentaliteit.
Door middel van een groot netwerk van leveranciers en partners zorgen wij ervoor dat
iedereen doet waar hij goed in is.
Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de door ons geleverde diensten altijd optimaal is.
'Garantfloors' heeft een lange geschiedenis aan werkervaring, zowel in het egaliseren als
in de woning- en projectstoffering.
Door het succes van ons moederbedrijf ‘van Hooijdonkprojecten' was de keus snel gemaakt
om onze diensten verder uit te breiden. Er is zeer bewust gekozen voor de naam
'Garantfloors' omdat er steeds meer aanvragen binnen kwamen voor het
egaliseren/verpompen van egaline, zowel projectmatig als in de particuliere sector.
Door het starten van 'Garantfloors' hebben wij de heer Kamphuis mogen verwelkomen
binnen ons team als mede-eigenaar. Uiteraard zal de heer van Hooijdonk zeer nauw blijven
samenwerken om u als klant een optimale dienst te kunnen blijven aanbieden zoals u van
ons gewend bent.
Door middel van een sterk team, de juiste sturing en de juiste mensen op de juiste plaats is
'Garantfloors' binnen zeer korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste
egaliseerspecialisten van Nederland.

Waarom egaliseren:
- Ten eerste natuurlijk om een mooie vlakke ondervloer te krijgen.
- Om eventuele vochtproblemen met de ondervloer op te lossen.
- Voor het leggen van marmoleum/parket/pvc en/of andere materialen.
Egaliseren van vloeren
Egaliseren betekend dat we een vloer vlak maken met een vloeibaar product zoals egaline.
Bij grote oppervlakten kan dit met behulp van een egaline pomp.
We pompen de egaline via slangen naar de gewenste plaats.
Hier vloeien we het aantal gewenste millimeters egaline op de vloer. Handmatig aanbrengen van
egaline kan ook, dit gaat met behulp van een vlakspaan en rakel.
Vakmanschap is een vereiste.
De egaline moet snel worden aangebracht in verband met een goede vloeiing om
hoogteverschillen tegen te gaan.
Er zijn verschillende soorten egaline. Het kiezen van het juiste product en het in acht nemen van een
goede mengverhouding is van groot belang.
Voorbereiding is zeer belangrijk.
Een goede voorbereiding is zeer belangrijk. Hierbij moet u ondermeer denken aan het schuren,
schoonmaken en de droogtijden. Dit zijn onderdelen van het proces die zeer belangrijk zijn voor het
eindresultaat.

Producten:
•Voorlichting over de producten die eventueel geleverd worden.
•Verwijderen/slopen van nagenoeg iedere bedekking.
•Schuren, frezen en stralen van vloeren.
•Egaliseren voor bedrijven als particulieren.
•Verhuur van egalinepompen.
•Totaal pakketten: van ondervloer tot eind product.

Partners:
Garantfloors heeft strategische samenwerkingsverbanden afgesloten met verschillende
partners waaronder ‘van Hooijdonk projecten’, Unipro, Eurocol, Mapei en Thomsit.
Onze partners hebben jarenlange ervaring op het gebied van woning- en projectinrichting
waardoor Garantfloors u een totaal concept kan aanbieden.
Slopen, schuren, stralen, frezen, egaliseren, harde en/of zachte vloerbedekking, reparatie en
renovatie.
Als opdrachtgever heeft u maar één doel, het project zo soepel mogelijk laten verlopen.
Door het totaalpakket van garantfloors bieden wij u alles onder een aanspreekpunt.
Onze projectmanager, die het aanspreekpunt is tijdens de werkzaamheden van de opdracht,
zal er op toezien dat de opdracht zeer spoedig en kwalitatief goed verloopt.
Garantfloors denkt met u mee en zorgt voor een optimale kwaliteit
van de door ons geleverde diensten en producten.

Voordelen:
Totaalpakket onder een aanspreekpunt.
Alles, tijdens het gehele proces onder één aanspreekpunt.
De voorbereidingstijd is aanzienlijk korter omdat Garantfloors u aanzienlijk veel werk uit
handen kan nemen. Wijzigingen tijdens een project zijn makkelijker door te voeren omdat er
binnen Garantfloors één aanspreekpunt is waardoor we een goed eindproduct kunnen
garanderen.
U heeft veel meer tijd voor uw klanten.
Omdat Garantfloors veel werk uit handen neemt voor u als opdrachtgever, kunt u zich beter
concentreren op uw 'project en klant'. Het contact met de klant is van groot belang;
u heeft meer tijd om u op de klant te richten, en dat komt de kwaliteit van het klantencontact
absoluut ten goede.
Kostenbesparing.
U kunt kosten besparen omdat u gebruik maakt van een bedrijf dat veel werk uit handen neemt.
De kosten zijn te beheersen omdat Garantfloors per project met vaste tarieven werkt.
Hierdoor kunt u uw projectkosten beter inplannen. Bent u geïnteresseerd in een totaalpakket van
Garantfloors ? Wij bieden u een passende offerte.

Pomp Verhuur:
Voor het huren van een pomp bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij leveren pompen voor een halve of een gehele dag. Onze pompen verpompen 80 tot 120
zakken per uur. Een pomp wordt geleverd inclusief één persoon voor de bediening, de uitleg,
opbouw en het schoonmaken. U dient zelf zorg te dragen voor de resterende vakmensen.
Uiteraard kunt u het egaliseerwerk geheel door ons laten uitvoeren.
Mocht het gaan om een spoedklus dan staat onze service voorop,
wij pompen 24 uur per dag in overleg.
Vraag vrijblijvend naar onze zeer gunstige tarieven.
Heeft u vragen over afwijkende materialen, afmetingen of omstandigheden,
vraag dan vrijblijvend een gespecificeerde offerte aan.
Alles is bespreekbaar, wij beantwoorden graag al uw vragen.

Onze medewerkers:
Garantfloors heeft een vaste kern gemotiveerde medewerkers. Wij werken alleen met eigen
vakmensen en springen steeds in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van egaliseren
en houden zo de kwaliteit hoog.

Garantfloors weet als geen ander waar u en uw organisatie behoefte aan heeft: kwaliteit
want uw bedrijf is uw visitekaartje en daar werken we graag aan mee.

Kortom, u kiest toch ook voor kwaliteit van Garantfloors.

Onze Klanten:
Het grootste gedeelte van onze klantenkring bevindt zich in de Bouw -en Aannemersbedrijven,
Scholen, Gezondheidszorg, Vastgoedbedrijven, Architecten, Winkelketens, Scheepswerven,
Hotels, Vloeren bedrijven etc.

De particuliere klant en het reguliere bedrijfsleven zijn uiteraard ook welkom.
Door de jaren heen hebben wij vele goede referenties opgebouwd. Mocht u geïnteresseerd
zijn in onze diensten vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons aan.

Kortom, u kiest toch ook voor kwaliteit van Garantfloors.

Veel gestelde vragen:
Hoe lang duurt het voordat een vloer kan worden gelegd?
Alle vloeren worden in de regel binnen 3 weken door Garantfloors geëgaliseerd.
Speciale wensen kunt u altijd met ons doornemen.
Hoe lang duurt het voordat een vloer bewerkbaar is?
De meeste geëgaliseerde vloeren kunnen binnen 24 uur worden bewerkt/gelegd.
Uiteraard zijn er ook egaline soorten die binnen 3 uur al bewerkbaar zijn.
Hoe lang duurt het voordat een product wordt geleverd?
Op voorwaarde dat het gekozen product op voorraad is streven wij er naar een order binnen
2 tot 7 werkdagen (vanaf de datum van de orderbevestiging) te leveren.
Krijg ik garantie op mijn vloer en/of de geleverde producten?
Ja, doordat de vloer wordt bewerkt door een specialist/vakman loopt u bij ons geen risico en
krijgt u dan ook de volledige fabrieksgarantie.
Wanneer dient u de geleverde diensten te betalen?
Betaling geschiedt nadat de vloer is opgeleverd.
bij particuliere klanten vragen wij contante betaling.
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Contact Informatie:
Garantfloors
Arendsboerweg 4
7601BB Almelo
Tel.: 0546-452151
Fax: 0546-452262
Mobiel:
06-51261262
06-43203328

E-mail Algemeen: info@garantfloors.nl

