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Een nieuwe vloer in één dag
De basis voor een nette, hygiënische bakkerij? Een schone vloer! Over de voordelen
van de naadloze kunststofvloer Devadur van Devafloor raakt Wim Belmans uit
Westerlo maar niet uitgepraat. Brood & Banket Magazine bracht een bezoek aan het
smetteloze atelier van de bakkerij.

Al zeventien jaar is het atelier het vertrouwde werkterrein van Wim Belmans en zijn twee medewerkers. Echtgenote Vicky runt de winkel, samen
met een extra medewerkster en enkele jobstudenten. “Westerlo is een
typische gemeente uit de Kempen”, vertelt Wim. “De mensen hier geven
de voorkeur aan eenvoudige, maar kwalitatief goede producten.” Vraag
naar complexe of futuristische patisserie is er nauwelijks. De klant zweert
bij lekker brood, goede boterkoeken en knapperige pistolets. Vijf jaar geleden beslisten Wim en Vicky om het woonhuis en de winkel compleet te
herbouwen. Twee jaar geleden kreeg het atelier een grondige facelift. “We
hebben toen alle wanden en plafonds vervangen”, vertelt Wim. “De vloer
vormde het sluitstuk van het hele project.”

Moeiteloos reinigen
Voor de nieuwe vloer deed Wim Belmans een beroep op Devafloor uit
Bouwel. Voordien lag er in het atelier een tegelvloer. “We wilden in de

eerste plaats een oplossing die makkelijk te reinigen zou zijn”, legt
Wim uit. “Devafloor stelde voor een naadloze kunststofvloer te
installeren.” De oplossing Devadur van Devafloor is een acrylaatvloer, afgewerkt met plinten uit hetzelfde materiaal. Dat bezorgt
de bakker meteen een groot voordeel. Het is erg eenvoudig om de
vloer grondig schoon te maken. Omdat er geen voegen zijn - en
dankzij de plinten - kan er nergens water achterblijven. In de zone
voor de rotatieoven voerde Devafloor de vloer in hittebestendige
polyurethaanmortel uit. De vloer kreeg overal voldoende antislipeigenschappen mee. Dat komt de veiligheid van de medewerkers in
het atelier alleen maar ten goede. De acrylaatvloer is taai elastisch,
waardoor ze veel minder onderhevig is aan het risico op barstjes of
scheurtjes in vergelijking met bijvoorbeeld een epoxyvloer. Tegelijk
is acrylaat ook sterk genoeg om moeiteloos zware ovenwagens aan
te kunnen.

Vicky en Wim Belmans, met Nils Serneels van
Devafloor (links): geen dag verlof moeten opofferen
aan de plaatsing van de nieuwe vloer.

“We zijn erg tevreden over de zorgvuldigheid waarmee Devafloor
het geheel heeft afgewerkt”, zegt Wim. “Op het moment dat Devafloor de vloer kwam plaatsen, stonden de nieuwe wanden er
al. De medewerkers van Devafloor zijn er echter in geslaagd om
de vloer te plaatsen zonder ook maar één spatje te maken op de
wanden.” Wim en Vicky Belmans waren zo enthousiast over Devadur, dat ze de acrylaatvloer niet alleen in het atelier, maar ook
in de aanpalende ruimten lieten installeren: garage, wasruimte,
kleedkamer en toilet voor het personeel, zelfs de speelkamer. “Het
is een vloer die je overal kunt toepassen”, zegt Vicky. “Het grote
voordeel is dat ook al die andere ruimten nu heel makkelijk te
poetsen zijn.”

Supersnel
Het succes van Devafloor steunt op twee pijlers. De medewerkers
vormen de eerste pijler. Devafloor werkt alleen met eigen personeel: stuk voor stuk specialisten die hun vak door en door kennen.
Dat laat Devafloor ook toe om zich heel flexibel op te stellen. “Wij
gaan aan de slag wanneer onze klant even een pauze neemt”, zegt
Nils Serneels van Devafloor. “Desnoods werken we de klok rond,
ook ’s nachts of in het weekend.” De tweede pijler bestaat uit het
materiaal dat Devafloor in het bakkerijatelier gebruikt. Acrylaat
laat toe om heel snel te werken. Nils Serneels: “We kunnen de
vloer overal aanbrengen: op een nieuwe ondervloer, maar even
goed op een bestaande vloer van tegels, beton, asfalt of hout. Het
is dus niet nodig om de oude vloer eerst te verwijderen. Bovendien
is de acrylaatvloer twee uur na de plaatsing al bruikbaar.”
Die snelle aanpak weten ook Wim en Vicky Belmans te appreciëren. Ze hebben er niet één dag verlof voor moeten nemen. Met de
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nieuwe vloer zit de bakker
alvast voor een hele tijd
goed. Devadur is immers
een duurzame oplossing
met een hoge slijtvastheid.
“We zijn vooral ook blij met
de tijdwinst en de zekerheid
die de vloer ons oplevert”,
besluit Wim. “De voegen
van een tegelvloer bieden
altijd een risico op vervuiling door achtergebleven
resten. Daar hoeven we ons
niet langer zorgen om te
maken. Op het einde van
de dag volstaat het om even
met de poetsmachine door
het atelier te gaan om de acrylaatvloer perfect te reinigen, en alles
is weer kraaknet.”
www.bakkerij-belmans.be
Heb je vragen of wil je graag meer info over de Devadur acrylaatvloeren van Devafloor? Op eenvoudig verzoek komt Devafloor langs
om vrijblijvend jouw vloerplannen te bespreken...
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