Faber Comfortvloer
Tot ziens oude houten grondvloer
Welkom warm wooncomfort
Jij wilt de bestaande ongeïsoleerde houten balkenvloer vervangen
door een Faber Comfortvloer. Jij wilt de complete begane grondvloer
inclusief vloerverwarming tegen een aantrekkelijke prijs en nauwelijks
overlast voor de omgeving. De beste vloerisolatie, want écht besparen
op de energierekening is een must!
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Isolatie + vloerverwarming + afwerkvloer
Massieve vloer
Hoogste isolatiewaarde
Geen vocht- en stankoverlast
Besparing op energieverbruik
Binnen 1 week uw nieuwe vloer
Minimale hinder voor u

Woningbouw
De Faber Comfortvloer is een product van Faber Betonpompen B.V.

Comfortvloer
Tot ziens oude houten bouwvloer
Welkom warm wooncomfort

De Faber Comfortvloer
In oudere huizen werd de vloer van de
begane grond altijd afgedekt met houten
planken. Dit noemen we de bouwvloer.
Op die vloer kwam de veel mooiere afwerking: parket, vloerbedekking of tegels.
Op zichzelf hebben die bouwvloeren dus
niet veel waarde. Ze waren gemaakt van
goedkoop hout. Zulke vloeren hebben
best wat nadelen:
• Optrekkend vocht;
• Daardoor een muffe lucht in huis;
• Kans op schimmel;
• Niet energie-efficiënt.
Alle reden om over te stappen op modern
wooncomfort: een Faber Comfortvloer.

Van oud en koud naar warm en behaaglijk
In plaats van zo’n gedateerde vloer kunt u nu kiezen
voor een modern en energiebesparend alternatief:
de Faber Comfortvloer. Dat heeft flink wat voordelen:
•	Warme voeten en een behaaglijke
kamertemperatuur door vloerverwarming;
• Aanzienlijke besparing op uw energieverbruik;
• Lagere CO2-uitstoot;
• Een gezondere woonomgeving;
•	Geen kans meer op optrekkend vocht,
muffe luchtjes en
schimmels;
•	Een perfecte
afsluitende werking
van de vloer;
•	Duurzaam en volledig
recyclebaar.
Klaar in een week
Voor het aanbrengen van de Faber Comfortvloer
verwijderen we eerst uw bestaande houten
bouwvloer. Vervolgens brengen we folie en
maatvoering voor celbeton aan. Met dit celbeton
vullen we uw kruipruimte. Liefst is deze laag
35 cm. hoog. Na het uitharden brengen we de
vloerverwarming aan. Daarop komt de afwerkvloer.
Dit hele werk duurt ongeveer een week. Het is
geluidsarm, dus uw buren hebben nergens last
van. De afwerk- vloer vormt de basis voor uw
vloerbedekking: tegels, hout (parket) of PVC.
Een waardevolle investering!
De Faber Comfort wordt u aangeboden in één
compleet pakket voor € 120,-/m2 excl. BTW
(op basis van 40 m2 en Rc=3,5 Celbeton).
Een waardevolle investering, want u bespaart
zo aanzienlijk op uw energierekening!

Faber Celbeton BV
Produktieweg 52
2382 PD Zoeterwoude
Tel. 088 - 555 4444
info@faberbetonpompen.nl
Faberbetonpompen.nl
De Faber Comfortvloer is een product van Faber Betonpompen B.V.

