‘Een siergrindvloer is
het ideale compromis tussen een
traditionele tegelvloer en een tapijtvloer’
Salvino Grindvloeren
De populariteit van siergrindvloeren berust op een aantal aspecten.
Siergrindvloeren zijn stijlvol, strak, onderhoudsarm en slijtvast.
Bovendien kunnen de minuscule steentjes in elke gewenste kleur
worden geleverd en zijn talloze kleurcombinaties mogelijk. Je
ziet ze derhalve op uiteenlopende locaties, zoals in woonhuizen,
winkelruimten en kantoorpanden. Salvino Grindvloeren heeft al
circa vijfendertig jaar ervaring op het gebied van siergrindvloeren.
Ties Janssen: ‘De mogelijkheden en toepassingen zijn in die
vijfendertig jaar steeds uitgebreider geworden.’
Vakwerk
We treffen Ties Janssen en Swen Salvino van Salvino Grindvloeren op
de bovenverdieping van een woning in Landgraaf. De bewoners, een
jong koppel, hebben de woning eigenhandig van
boven tot beneden aangepakt, handig als ze
zijn. Maar de grindvloer, daar beginnen ze
zelf niet aan. Dat is namelijk echt vakwerk.
‘Het is vooral secuur werken’, oordeelt Ties
Janssen. ‘Eerst de ondergrond primeren,
vervolgens de plintjes zetten, dan het
grind mengen met een transparante
epoxy, verdelen en tot slot gladstrijken. Als
de vloer droog is, doorgaans na 24 uur, wordt
ie geseald, waardoor er geen stof en vuil tussen
de steentjes kan gaan zitten. Het resultaat is een mooie, strakke,
naadloze vloer.’
Een siergrindvloer kan worden aangebracht op elke stabiele
en vormvaste ondergrond. Op cementdekvloeren, gietvloeren,
tegelvloeren en zelfs houten vloeren. In de hal op de
benedenverdieping in de Landgraafse woning verdwijnt een
tegelvloer langzaam onder een laagje grind. Swen Salvino: ‘Het is
niet nodig om de oude tegelvloer eruit te halen. Scheelt een hoop
werk en rommel.’
Legio mogelijkheden
De werkwijze van Salvino Grindvloeren is persoonlijk en transparant.
Swen: ‘We maken eerst een afspraak om de ruimte te inspecteren en
geven vervolgens een passend advies. We nemen diverse staaltjes

mee voor een weloverwogen keuze. Deze klant heeft gekozen
voor lichtbeige, een neutrale kleur. Ook de plintjes maken we met
dezelfde kleur grind. Kleurmogelijkheden zijn overigens oneindig.
Van natuurlijke tinten tot en met trendy kleuren, van warme
terrakleuren tot en met metallic en aluminium. Door de diversiteit
aan kleuren en het toepassen van verschillende korrelgrootten kun
je je creativiteit de vrije loop laten.’
Onderhoudsarm
Voornaamste reden voor de keuze van een siergrindvloer was voor de
bewoners toch het onderhoudsarme aspect. Ties Janssen: ‘Stofzuigen
is voldoende, eventueel regelmatig met een waterstofzuiger. En
één keer per jaar goed schrobben. Meer is niet nodig. En valt per
ongeluk een glas rode wijn of een kop koffie op de vloer, dan kan
dat eenvoudig worden schoongemaakt met een borsteltje en lauw
water. Van een siergrindvloer heb je tot in lengte van jaren plezier.
Althans, als de vloer is gelegd door professionals. De vloer is slijtvast
en er ontstaan geen looppaden. Je hebt er nauwelijks omkijken
naar. Een siergrindvloer is eigenlijk het ideale compromis tussen een
traditionele tegelvloer en een tapijtvloer.’
Marmerstone
Behalve siergrindvloeren is Salvino Grindvloeren eveneens het adres
voor marmerstone. ‘Marmerstone is een variant op grindvloeren’,
aldus Swen Salvino. ‘We gebruiken dan tot
fijne korrels vermalen marmer. Die korrels
worden in tegenstelling tot grindkorrels
niet geverfd en houden hun eigen kleur
met dooraderde structuur.’
Geïnteresseerd in de voordelen van
een siergrindvloer? Neem contact
op met Salvino Grindvloeren voor een
oriënterend gesprek of een vrijblijvende
offerte.
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