
Algemeen:
Overal waar water gebruikt wordt schuilt gevaar. Ongelukkige glij- en valpartijen komen
overal voor. Het kan u zomaar gebeuren wanneer uw vloer, ligbad of douchebak niet antislip
gemaakt is. Wij bieden hierin een snelle, efficiënte, goedkope maar vooral een veilige
oplossing voor. In 5 stappen is uw vloer na ongeveer 1,5 – 2 uur volledig antislip en uw bad
of douchebak na 24 uur!

Vloeren
Voor de vloer bestaat de behandeling uit vloeistoffen met reactiestoffen, waardoor
steenachtige ondergronden zoals tegels, natuursteen en beton antislip kunnen worden
doordat de minerale bestanddelen hierop reageren. De behandeling zelf is transparant, laat
geen structuur achter en dus kan vuil minder snel hechten aan de vloer. Bij een donkere
tegelvloer kan deze iets lichter (matter) van kleur worden.

Ligbad of douchebak
Heeft u een ligbad of douchebak welke u graag antislip wilt maken dan verzorgen wij dat
middels een speciale antislip coating. Vanwege de ondergrond is dit een andere aanpak dan
voor vloeren, maar wel met hetzelfde resultaat. Na aanbrengen dient deze 24 uur te drogen
en uit te harden, waarna u weer veilig kunt douchen!

Uniek 5 stappenplan:
1. Reinigen: wij reinigen de ondergrond grondig met een hiervoor geschikt reinigingsmiddel;
2. Aanbrengen: wij brengen door middel van een airless-spray de unieke antislip vloeistof
aan op
de vloer;
3. Borstelen: met een speciale borsteltechniek controleren wij of de vloer de juiste
antislipgraad
heeft bereikt;
4. Controle; na ongeveer 1,5 tot 2 uur controleren wij de vloer nogmaals of de juiste
antislipgraad
bereikt is;
5. Afwerken; bij het gewenste resultaat antislip werken wij de vloer af met een finish
vloeistof.

USP’s
- Milieuvriendelijk oplossing
- 8 jaar garantie
- Direct gebruiksklaar (vloeren)
- Onderhoudsvriendelijk
- In heel Nederland

Prijzen:
1. Vloeren tot 6m² €699,- *prijs incl. arbeid, materialen en btw (100 euro korting Careyn)
2. Vloeren tot 10m2 €799,- *prijs incl. arbeid, materialen en btw (100 euro korting Careyn)
3. Douchebak of ligbad €299,- *prijs incl. arbeid, materialen en btw (50 euro korting Careyn)


