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vloer is ’n fokuspunt in enige vertrek. En deesdae is die stylvolle
alternatief vir tradisionele houtvloere beslis gelamineerde hout.
Cashbuild se gelamineerde vloere bied jou ’n maklike en goedkoper oplossing as die ware Jakob. Dit sal enige tuiste en werkplek volmaak pas: Die vertrekke
lyk sommer skoner en huisliker!
Dit vergaar ook minder stof,
troeteldierhare en allergene.
Boonop is dit bestand teen vlekke en krake en verweer dit nie
gou as jy mooi daarna kyk nie.
Dit is gelukkig baie maklik om
hierdie gelamineerde vloere te
installeer, want dit sal dalk nie
eens nodig wees om eers jou
bestaande vloerbedekking te
verwyder nie. Gelamineerde

Cashbuild

vloerplanke kan oor oppervlakke
soos teëls, viniel en linoleum
gelê word. Gelamineerde vloerplanke moet bo-op ’n onderlaag
geïnstalleer word, want dit bied
beskerming teen klammigheid
wat tussen die ou vloeroppervlak en die nuwe gelamineerde
vloer kan opbou. Jy het ook nie
spykers en gom vir die installering nodig nie, want die planke
klik maklik in mekaar.
Gelamineerde vloerplanke
word vervaardig in verskillende

Blaas nuwe
lewe in jou huis
met Cashbuild se
gelamineerde
houtvloere

diktes en gehaltegrade. Hierdie
soort vloere word wêreldwyd
gegradeer volgens die toestande
wat dit kan weerstaan. Dit wissel
van AC1 vir die intreevlak tot
AC5, wat die beste gehalte aandui.
Cashbuild verkoop AC4- gelamineerde vloerplanke met ’n
dikte van 8,3 mm. Só kan jy seker wees jou duursame gelamineerde vloere is vir baie jare nog
in ‘n goeie toestand.
As jy goeie, stylvolle houtvloere sonder probleme of ’n gesukkel wil hê, is gelamineerde houtvloere die beste keuse – vir
duursaamheid en gemak!
S Cashbuild bied jou ’n gehaltewaarborg van tot 20 jaar vir
gelamineerdevloerprodukte
wat by al hul takke oor die
land heen te koop is. Vir nog
inligting bel die Cashbuild
Hulplyn op 0860-100-582.
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Van bo: Cashbuild verkoop gelamineerd
e
vloerplanke in verskeie kleure soos
wilde
amandel-, geel- en eikehout teen R128,
25
per vierkante meter (slegs in RSA).

