
Waarom een remmers vloer?
Vloeren van Remmers zijn bijzonder. Ze zijn het resultaat 
van continu onderzoek en ontwikkeling en een jarenlang 
bewezen kwaliteit in de praktijk. Onze inzet is uw 
zekerheid. Zekerheid van de juiste vloer voor uw bedrijf. 
Zekerheid dat de vloer past binnen de budgettaire kaders 
in uw exploitatie. Zekerheid dat uw vloer meer is dan een 
product omdat we die omgeven door advies en service. 
Zekerheid dat Remmers met vier service centers altijd in 
de buurt is.

Wilt u de zekerheid van een robuuste, veilige en fraaie 
vloer die functioneel en esthetisch past in uw bedrijf 
en binnen uw budget? De zekerheid van geen gezeur 
achteraf? De zekerheid van een optimale investering 
in een sluitende exploitatie? Neem contact op met 
één van onze adviseurs en verzeker u dan meteen van 
een vakkundige analyse die u niets kost en u tot niets 
verplicht.

Remmers is een Duits familiebedrijf met vestigingen 
over de hele wereld. In Löningen werken 1.800 kundige, 
enthousiaste en betrokken medewerkers aan continue 
verbetering van topproducten. Deze kundigheid, 
enthousiasme en betrokkenheid kenmerken uiteraard ook 
de medewerkers van Remmers in Nederland.

Geef kleur aan uw vloer
Vloeren van Remmers zijn verkrijgbaar in verschillende 
kleuren die het industriële karakter onderstrepen. Eigenlijk 
in iedere denkbare kleur. Úw kleur! 
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Of het nu de voedingsmiddelen-, de maak- of de chemische industrie 
betreft, industrievloeren hebben heel wat te verduren. Dagelijks worden ze 
belast door rijdend materieel, verschuiven en verplaatsen van grondstoffen, 
chemische en agressieve stoffen, temperatuurpieken, noem maar op. Soort 
en intensiteit van de belasting van de vloer zijn uiteraard sterk afhankelijk 
van het soort bedrijfsactiviteit.

De vloeren moeten letterlijk tegen 
een stootje kunnen en dus slijtvast 
zijn. Ook moeten ze veilig zijn en 
makkelijk te reinigen. Bij reparatie of 
revisie mag de vloer zo kort mogelijk 
‘buiten bedrijf’ zijn. Daarnaast mag 
de vloer er best fraai uitzien en, niet 
te vergeten, moet hij passen binnen 
de budgettaire randvoorwaarden in 
de exploitatie. Als vooraanstaand 
producent van hoogwaardige 
kunstharsvloeren draagt Remmers 
bij aan de duurzame waarde van 
industriegebouwen. Remmers denkt 
en doet: wij leveren een totaalconcept, 
van advies tot onderhoud, en bieden u 
zo maximale zekerheid. Hoe eerder de 
specialisten van Remmers betrokken 
zijn in het bouwproces, hoe beter 
de investering rendeert omdat wij 
samen met opdrachtgever, architect 
en bouwbedrijf toewerken naar een 
optimale vloer in termen van exploitatie 
en milieubelasting.

Advies
Op basis van onze verreikende 
kennis en jarenlange ervaring komen 
wij tot een advies met eventueel 
alternatieve varianten. Bij ons advies 
laten we ons leiden door tal van 
factoren. Hierbij zijn levensduur 
en exploitatiekosten leidend. Wij 
doen laboratoriumonderzoek naar 
bijvoorbeeld de kwaliteit van de 
ondervloer en de belasting, denken 
met u mee over kleuren en belijning, 
veiligheid, verlichting, reinigbaarheid en 
herstel. Indien nodig in samenspraak 
met de architect of de constructeur en 
met specialistische partners komen wij 
zo tot dé optimale industrievloer. Een 
vloer die u zekerheid biedt.

Uitvoering 
Remmers levert uitsluitend aan 
zorgvuldig geselecteerde applicateurs. 
Stuk voor stuk bedrijven die de nodige 
kennis en ervaring in huis hebben op 
het gebied van industrievloeren. Deze 
bedrijven krijgen regelmatig training 
bij Remmers en wij ondersteunen ze 
voortdurend, ook tijdens de uitvoering. 
Onaangename verrassingen zijn 
uitgesloten.

Onderhoud
Ook waar het aankomt op onderhoud 
bieden wij u zekerheid. Wij brengen de 
totale situatie in kaart zodat u in één 
oogopslag kunt zien welke materialen 
met welke speci� caties waar zijn 
toegepast. Zo kunt u adequaat 
handelen in geval van bijvoorbeeld 
schade. Ook kunnen wij, in samen-
werking met onze applicateurs, een 
meerjaren onderhoudsplan opstellen. 

Verschillende vloersystemen
Afhankelijk van de ondergrond en de 
bedrijfsactiviteiten zijn verschillende 
vloersystemen mogelijk. Of het 
nu gaat om een rolcoating, een 
gietvloer, een instrooivloer of een 
mortelvloer, Remmers heeft voor alle 
industriële toepassingen dé ideale 
epoxyvloer. Ook in situaties waarin 
bijzondere eisen worden gesteld, 
bijvoorbeeld antislip-, chemisch 
resistente of antistatische vloeren 
(ESD). Naast de epoxy systemen zijn 
er de polyurethaan crete systemen: 
rolcoating, gietvloeren, instrooivloeren 
en mortelvloeren op basis van 
polyurethaanbeton dat bestaat 
uit een polyurethaan bindmiddel, 
gecombineerd met speciale additieven.

Rolcoating
Voor een lichte tot middelzware belasting in bijvoorbeeld 
productiehallen en magazijnen.

Gietvloer
Voor een zware dynamische en/of chemische belasting.

Instrooivloer
Voor een hoge mechanische, chemische en thermische 
belasting, bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie.

Mortelvloer
Voor een zeer zware mechanische belasting in 
productieruimten.

CHEMICALIËNRESISTENT

ELEKTRISCH GELEIDEND

SLAGVAST

TEMPERATUURBESTENDIG

DUURZAAM

NA 4 UUR BELASTBAAR
(afhankelijk van het systeem)
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