Het Gietvloer Huys

DUURZAME DESIGNVLOEREN

Mikey van Putten heeft jaren ervaring met het leggen en verkopen van gietvloeren als hij in 2017 voor zichzelf begint.
Nog geen vijf jaar later bestaat Het Gietvloer Huys uit 25 man personeel en opent Mikey op 16 mei aanstaande zijn
nieuwe, grotere showroom. Dit is dan de grootste Nederlandse gietvloerspeciaalzaak met 1232 m2 aan oppervlakte.
De van oudsher populaire PU-gietvloer speelt de hoofdrol, maar wordt vergezeld door een keur aan metallic,
betonlook, liquid design en beton cire in diverse kleuren.
Veel mensen hebben de laatste jaren de schoonheid
en praktische voordelen van een gietvloer ontdekt.
Dat merkt ook Mikey: “Ik begon met een paar mensen
en legde in het begin ook nog zelf de vloeren, maar
intussen heb ik mijn handen vol aan het aansturen
van ons personeel.” Het bedrijf is gespecialiseerd in
woningen. “Door ons te specialiseren in woningen,
kunnen we onze kwaliteit hooghouden. We leggen
vaak designvloeren, zoals we dat deden voor de
woning waar Dutch Home Design het interieurontwerp
voor maakte. Zo’n vloer vraagt nog meer precisie
dan het leggen van een industriële gietvloer.” Hoewel
Het Gietvloer Huys vooral in Nederland werkzaam
is, weten opdrachtgevers met een woning in het
buitenland het bedrijf ook te vinden, zoals dit jaar
projecten in Amerika, Frankrijk en Portugal.
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VLOERVERWARMING
Over één van de onderscheidende kenmerken van Het Gietvloer Huys
vertelt Mikey: “We kunnen klanten volledig ontzorgen, doordat we ook
vloerverwarming aanleggen. Veel gietvloeren zijn immers bij uitstek
geschikt om te combineren met vloerverwarming.” Het Culemborgse
bedrijf voert meerdere gietvloeren in haar collectie. De PU-gietvloer blijft
populair door de positieve ervaringen die mensen hierover met elkaar
delen. Daarnaast is het voor nieuwbouwwoningen de beste toepasbare
vloer in combinatie met een warmtepomp. “Een PU gietvloer is elastisch
en geleidt het beste de warmte en koelte van een waterpomp. Deze vloer
is daardoor een zuinige, groene keuze.”
ECOLOGISCH
Het Gietvloer Huys voert ook een nieuw type in haar collectie: de liquid
designvloer, die in de nieuwe showroom in een oppervlakte van 150 m2
te bekijken is en ook een wand met stalen heeft. “We zijn de eerste in
Nederland met zo’n groot liquid design showroom-oppervlakte. Het
grote voordeel van deze gietvloer is het ecologische karakter wegens het

gebruik van kurk in plaat van kunstharsen. Er is duidelijk
een groeiende behoefte aan meer duurzaamheid.” De
liquid designvloer is behalve duurzamer, een veerkrachtige vloer en heeft bovenal een prachtige, naturel look en
een warme uitstraling. Voor meer gietvloer-inspiratie is
de nieuwe showroom het bezoeken waard!
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