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De vloer vormt het visitekaartje van een kantoor, bedrijf of welk
andere gebouw ook. Daarbij gaat het niet alleen om de functionaliteit, maar zeker ook om esthetische aspecten. Vloerensystemen die
daarbij steeds meer in populariteit winnen zijn de veredelde betonen designvloeren, dus geen Betonlook maar beton die “lookt”! MORU
Schuurservices laat zien dat een grauwe betonvloer met de juiste
behandeling tot een heel bijzondere vloer gemaakt kan worden. Door
het polijsten en het optioneel duurzaam toevoegen van kleuren ontstaat een duurzame en onderhoudsvriendelijke vloer, die een duideVloer opslagloods na behandeling met diamantschuurmachine

lijke meerwaarde biedt in de representatie van een gebouw.

MORU Schuurservices Purmerend; specialisten in hoogwaardige betonveredeling en designvloeren

De mooiste vloeren in betonveredeling- en design
MORU Schuurservices is de specialist in betonschu-

standaard betonvloer te veredelen naar een makke-

seerd. En dit alles ook nog op een kostenefficiënte
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lijk te reinigen vloer met een langere levensduur.
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DIAMANTPOLIJSTEN

kan ook de vloer zo schuren dat de elementen in het

partij, een aanspreekpunt en als MORU klaar is,

representatiever. En, het verder afwerken van de

Een gepolijste betonvloer ontstaat door een stan-

beton nadrukkelijk naar boven worden gehaald. Met

heeft de vloer geen verdere afwerking nodig, maar

vloer met coatings, verven, wordt overbodig!

daard monolithische betonvloer te bewerken met

dit procedé wordt dan een beton-terrazzo vloer verkregen.

bestaande vloeroppervlak fijnpolijsten, maar men

Met een beperkt aantal extra stappen kan Moru een

een aantal geselecteerde diamantgereedschappen,

veredeld betonoppervlak veranderen in een zeer

in combinatie met een betonverdichter en verhar-

“Mooie vloeren zijn populair”, aldus Jeroen

natuurlijk ogende designvloer. Daarmee veranderd

der. Tijdens een aantal stappen wordt de vloer
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Ruitenbeek van MORU Schuurservices: “Ieder mens

een functionele betonvloer voor relatief lage kosten

geschuurd met diamantschuurmachines, waarbij
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kan direct in gebruik worden genomen.

is een individu en wil dat ook graag uitstralen.

in een zeer representatieve betonvloer. Door het

een steeds fijnere korrel wordt toegepast. De fijn-
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Daarom zoeken mensen, zowel voor de woning als

gebruik van een zeer specifiek proces van diamant-

heid van die schuurkorrel bepaalt uiteindelijk de
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voor kantoren, bedrijfsgebouwen of andere gebou-
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glans van de gepolijste betonvloer. Door dit proces

Fax 0299.46.78.54

wen zoals winkelcentra, steeds meer naar bijzonde-
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krijgt de vloer niet alleen een mooie representatieve
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re vloeren. Vloeren die op het gebied van uitstraling

wensen op het gebied van toplagen worden gereali-

glans, maar wordt deze ook sterker en neemt min-

Internet: www.moru.nl

meerwaarde bieden, maar tevens duurzaam en
onderhoudsvriendelijk zijn.

Een betonvloer bezit na het vlinderen van de vloer
een bepaalde ruwheid, die in veel gevallen al aanleiding is tot een extra bewerking of afwerking.
Betonveredeling is dan de ideale manier om de vloer
meerwaarde te geven, maar tevens ook te zorgen
dat de vloer langer meegaat. Beton in zijn “natuurlijke” toestand is een poreus product dat vatbaar is
voor uitbloeiing, barst- en stofvorming: en het geeft
geen esthetisch mooie finish en ook reiniging gaat
niet altijd van een leien dak. Daarom ontwikkelde
MORU Schuurservices een technologie, om een

Vloer van de opslagloods voor behandeling

