
 
 

Acrylaatvloer biedt soelaas 

Spar Lambrechts gaat met 
Devafloor in zee 

Publireportage 

 

Als je niet wil dat een winkel lang moet sluiten of veel hinder ondervindt tijdens de werken aan een 

nieuwe vloer, biedt de Devadur-acrylaatvloer  van Devafloor uitkomst.  Zo getuigt  de firma 

Lambrechts, die een van de beide Spar-enseignes in België uitbaat  en bij Devafloor ging aankloppen 

om zijn winkelrenovatie te vergemakkelijken. 

 
“Mijn werkterrein is de lay-out en de 

inrichting van onze Spar-winkels”, ver- 

telt Marc Op de Weerdt, projectverant- 

woordelijke van de bedrijfstechnische 

dienst bij de firma Lambrechts, “van 

bouw tot opening, sleutel op de deur. Op 

een bepaald moment moest een nieuwe 

vloer in een van onze winkels heel snel 

gelegd kunnen worden om de 

sluitingsduur tot een minimum te 

beperken. De vloer helemaal uitbre- ken 

en daarvoor twee weken sluiten was in 

de gegeven omstandigheden ondenkbaar.  

Zo ben ik bij Devafloor uitgekomen.” 

 

Enorme tijdsbesparing Vooral 

de efficiëntie  van de vloer is een sterke 

troef. “Het is een goed al- ternatief voor 

elke bestaande vloerbe- dekking, omdat 

zowel bij de installatie als bij het 

onderhoud veel tijd valt te besparen”, 

leggen ze bij  Devafloor uit. “Devadur 

wordt over de bestaande vloer, die uit 

verschillende ondergronden kan bestaan, 

uitgegoten. Hij wordt bovendien 

ingestrooid met kwarts zodat hij een 

stevige mortel vormt.” 

De Devadur-acrylaatvloer was precies wat 

de firma Lambrechts nodig had. “We 

wilden dat de vloer één mooi 

aansluitend geheel zou vormen”, licht 

Marc Op de Weerdt toe. “In de eerste 

winkel waarvoor we met Devafloor in 

zee gingen, namelijk die in Herentals, is 

de oppervlakte vrij groot. Dat lukt hen 

nooit, dacht ik eerst, maar ik heb me 

vergist en intussen passen we het procedé 

in andere winkels toe, zelfs in 

nieuwbouw.” 

Van de installatie van de vloer heb je 

eigenlijk  maar één dag echt ‘last’ (als je 

dat nog zo mag noemen, als het zo 

kort is...). “Als je – door amper te 

moeten sluiten – kunt vermijden dat je 

de omzet van tien dagen misloopt, is de 

vloer snel terugverdiend”, lacht 

Marc Op de Weerdt. “In één dag, met de erop 

volgende nacht erbij, is de vloer van 500 

m2 gelegd. ‘s Anderendaags konden we er 

al op om met de inrich- ting te 

beginnen.” 
 
 

Niet kapot te krijgen 
De nieuwbouwtoepassing van Devadur 

bij Spar Lambrechts slaat niet zozeer op 

volledige oppervlakten, maar op 

bijvoorbeeld  de versafdeling of de 

slagerij. “De vloer is gemakkelijk ma- 

chinaal en onder hoge druk schoon te 

maken” , verklaar t Marc Op de 

Weerdt. De vloer is ook licht antislip en 

de plinten van zo’n tien centimeter hoog 

worden in één stuk mee gegoten met de 

acrylaatvloer zelf. “Zo ontstaat een 

waterdichte  kuip zonder hoeken”, verteld 

men bij Devafloor, “wat inderdaad ideaal 

is voor het reinigen.” 

Marc Op de Weerdt ziet alleen maar 

voordelen: “Doordat er geen reten in de 

vloer zijn, krijgt  bacterieontwikke- ling 

geen kans. Voor de slagerij en de toiletten 

bijvoorbeeld is dat ideaal. De vloer is 

bovendien één aaneengesloten geheel, dat 

zelfs tot aan de koelcel- panelen volledig  

is gedicht.  Een tra- ditionele 

antislipvloer met afgeronde en waterdicht 

afgewerkte plinten zou volgens onze 

berekeningen een pak duurder 

uitvallen.” 

Spar Lambrechts plant nog verschil- 

lende winkels waarin renovaties moe- ten 

gebeuren, uit te rusten met de 

Devadur-acrylaatvloer van Devafloor. 

Meestal is de doorslaggevende factor 

daarbij tijdsgebrek. “Bij renovaties en 

herschikkingen is het perfect, als het 

allemaal zo snel kan gaan”, benadrukt 

Marc Op de Weerdt. “Bovendien zijn de 

vloeren quasi niet kapot te krijgen, 

eens ze zijn uitgehard.  Voeg daar de 

hygiënische voordelen bij en je weet het 

wel.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Devadur acrylaatvloer vormt één mooi aansluitend geheel. De vloer 

is gemakkelijk machinaal en onder hoge druk schoon te maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In één dag, met de erop volgende nacht erbij, is de vloer 

van 500 m² gelegd. 

 
 

Alleen maar voordelen 
“Voor renovaties en slagerijen is dit echt een superproduct”, 

aldus Marc Op de Weerdt. “Wij zijn bijzonder tevreden over het 

resultaat. Bij het gieten van de vloer gebruikt men wel een of 

ander product dat heel sterk geurt, maar het is totaal niet scha- 

delijk voor de gezondheid en na controle blijken de vloeren ook 

bij het Voedselagentschap in goede aarde te vallen. Trouwens, 

als je de ruimte in de eerste dagen na de installatie van de vloer 

uitgebreid ventileert, is die geur ook weer snel weg.” 

 
Devafloor - info@devafloor.eu  

 

 

StoreCheck Magazine - oktober 2011 21 

mailto:info@devafloor.eu

