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Heb je vragen of wil je graag meer info over de Devadur 
acrylaatvloeren van Devafloor? Op eenvoudig verzoek komt De-
vafloor langs om vrijblijvend jouw vloerplannen te bespreken...

Eén naadloos geheel
Voor Michaël was het bij voorbaat duidelijk dat er in het nieuwe atelier geen tegel-
vloer zou komen. “Ik ken de verhalen intussen”, zegt hij. “Voegen komen los, wan-
neer er een zwaar voorwerp op de grond valt, breekt al eens een tegel, enzovoort. Het 
betekent dat je zo’n tegelvloer heel vaak moet oplappen, terwijl je eigenlijk nooit een 
definitieve oplossing hebt.” Michaël ging op zoek naar een naadloze vloer en kwam 
zo bij Devafloor terecht. In het atelier van Copain & Co plaatste Devafloor een 
naadloze Devadur acrylaat gietvloer. Bij de plaatsing van de wanden waren eerder al 
stootranden voorzien. Dat liet Devafloor toe om tegen die randen telkens een mooie, 
aansluitende plint aan te brengen. Op die manier vormen vloer en plinten samen 
één naadloos en waterdicht geheel.

Devafloor kan zijn gietvloeren overal aanbrengen: op een nieuwe ondervloer, maar 
even goed op een bestaande vloer van tegels, beton, asfalt of hout. Het is niet nodig 
om de oude vloer eerst te verwijderen. Bovendien is de acrylaatvloer twee uur na 
de plaatsing al bruikbaar. De gietvloer is erg makkelijk schoon te maken. Omdat 

Copain & Co is de succesvolle bakkerszaak van 
Michaël Cremers en Birgit Obieglo in Zonhoven. 
Het jonge koppel zorgt zo voor een vervolg op De 
Broodgalerij, de koude bakkerij die Mathea - Micha-
els moeder - ruim twintig jaar geleden op dezelfde 
locatie opstartte. “Ik ben industrieel ingenieur van 
opleiding”, zegt Michaël. “Ik werkte bij mijn moeder 
in de zaak, maar combineerde dat lange tijd met een 
vaste job als ingenieur.” Tot Michaël op een dag be-
sliste om voluit voor de bakkerij te kiezen. “Intussen 
volgde ik een bakkersopleiding, zowel in het dagon-
derwijs als in de avondschool. We beslisten ook al 
snel om op de bestaande locatie te blijven.” Achter 
de naam Copain & Co gaat trouwens een leuk ver-
haal schuil. “C en O zijn de eerste letters van onze 
familienamen”, zegt Michaël. “Pain verwijst naar 
het broodaanbod en met & Co geven we aan dat hier 
ook nog heel wat andere producten te vinden zijn.”

De voorbije vijf jaar bouwden Michaël en Birgit de 
zaak stap voor stap om. Achter de winkel - waar 
zich vroeger de woonkamer en keuken bevonden 
- kwam er een ruim atelier. “Ik ben zeker twintig 
bakkerijen gaan bekijken om inspiratie op te 
doen”, vertelt Michaël. “We hebben het bestaande 
gebouw een stuk uitgebreid en zijn dan stap voor 
stap begonnen met de aankoop van de machines en 
uitrusting.” Dat liet Michaël en Birgit toe om ook 
het aanbod in de winkel stelselmatig uit te breiden. 
“Er zijn negen bakkerijen en elf supermarkten in 
Zonhoven. Je moet de klanten dus een goede reden 
geven om naar je winkel te komen. De producten 
moeten lekker zijn, je moet een ruime keuze aan-
bieden - en je service moet top zijn.”

Nieuwe inrichting
In de winkel - waar moeder Mathea meewerkt met de nieuwe generatie - vinden we 
een ruim aanbod authentieke, ambachtelijke producten, met heel wat klassiekers 
als eclairs, Berlijnse bollen en Limburgse vlaaien, naast een brede keuze uit brood, 
kleinbrood en boterkoeken. Toen de slager - en buurman - met pensioen ging, was 
dat voor Michaël en Birgit de aanleiding om in de winkel ook een assortiment 
charcuterie, kaas en belegde broodjes aan te bieden. Er kwam ook een verbruiks-
hoek waar de klanten van hun broodje of dessertje kunnen genieten, bij een kopje 
koffie, gezet met vers gemalen koffiebonen van Viva Sara, of één van de tien soor-
ten thee. Toen de winkel uitbreiding kreeg - en een compleet nieuwe inrichting 
- kozen Michaël en Birgit ook daar voor een acrylaatvloer van Devafloor. De vloer 
kreeg een kleur mee die perfect aansluit bij de sfeer van de winkel. Ze heeft ook iets 
minder antislipeigenschappen. “Dankzij Devafloor zitten we in ons atelier en in de 
winkel nu voor een hele tijd goed”, knipoogt Michaël nog. 

www.copainenco.be

er geen voegen zijn - en dankzij de plinten - kan 
er nergens water achterblijven. In de zone voor de 
oven voerde Devafloor de vloer in hittebestendige 
polyurethaanmortel uit. 
De vloer kreeg overal voldoende antislipeigen-
schappen mee. Dat zorgt voor extra veiligheid in 
het atelier. In ieder geval vermijdt Copain & Co 
met de acrylaatvloer de mogelijke hygiënische 
risico’s van een tegelvloer. Er zijn geen voegen die 
kunnen loskomen, terwijl de vloer ook niet kan 
barsten. 
De Devadur-vloer is taai elastisch, waardoor 
ze veel minder onderhevig is aan het risico op 
scheurtjes in vergelijking met bijvoorbeeld een 
epoxyvloer. Tegelijk is acrylaat ook sterk genoeg 
om moeiteloos zware ovenwagens aan te kunnen.

De werkvloer, dat is waar het allemaal gebeurt. Bij Copain & Co in Zonhoven is die 
werkvloer een naadloze Devadur acrylaat gietvloer van Devafloor. De zaakvoerders waren 
zo enthousiast over de vloer in het atelier, dat ze bij de verbouwing en herinrichting van 
de winkel opnieuw voor Devafloor kozen.

EEn niEuwE vloEr in één dag


