WWW.DEANDERESTUKADOOR.NL

info@DeAndereStukadoor.nl
Instagram: @deanderestukadoor

NET EVE
ANDERS

CONTACT

Facebook: De Andere Stukadoor
TELEFOON

06-20972252

Gewoon stucwerk maar dan net
even anders. Van traditioneel
smeren tot machinaal verspuiten.

DEANDERESTUKADOOR.NL

Via onze website is er de
mogelijkheid om online een
vrijblijvende offerte aan te vragen.
Dit geeft een reële schatting van
de definitieve prijs. Toch is het
belangrijk om een klus altijd in
'real life' te bekijken. Zo zien wij de
aandachtspunten en kunnen de
details goed met elkaar besproken
worden. Ook deze afspraak is
vrijblijvend. Hierna volgt de
definitieve offerte.

"Gewoon stucwerk maar
dan net even anders. Van
traditioneel smeren tot
machinaal verspuiten."

LAN VAN AANPAK.

1. OFFERTE AANVRAAG

ADVIES NODIG?
Veel klanten hebben al een
duidelijk beeld van welke
werkzaamheden
uitgevoerd moeten
worden, maar ook voor
eerlijk advies kunt u
vrijblijvend bij ons terecht!

4. OPLEVERING
Een schone oplevering is iets wat De
Andere Stukadoor onder andere zo
anders maakt, wij hechten veel
waarde aan het netjes en schoon
achterlaten van onze projecten.
Tijdens de oplevering van het project
kijken wij samen met de
opdrachtgever of het werk naar
tevredenheid is uitgevoerd.

2. PLANNING
Zodra er akkoord is
gegeven op de definitieve
offerte, worden de
afgesproken werkzaamheden ingepland. Dit
uiteraard altijd in overleg
met de opdrachtgever.

3. UITVOERING
Het uitvoeren van de
geplande werkzaamheden
zal volgens de afgesproken
planning gebeuren. Het
eventuele afplakken,
voorstrijken en andere
voorbereidingen worden in
overleg van tevoren
gedaan.

5. FACTUUR
Na het opleveren en dus het
afronden van het project,
ontvangt u van ons digitaal
het factuur om kosten én het
milieu te sparen.

BETONLOOK.
Decoratieve afwerkingen
Betonlook is een verzamelnaam voor
verschillende producten en
afwerkingen. Deze afwerking kan
gebruikt worden in bijvoorbeeld
keukens en badkamers of op muren
en aanrechtbladen. Afwerkingen in
betonlook kunnen zowel glanzend als
mat gemaakt worden en zijn tevens
verkrijgbaar in bijna alle RAL kleuren.

Verkrijgbaar in alle RAL kleuren..

of ga voor een hele andere look!

MUREN & PLAFONDS.
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Sierpleister

Pleister/fijn schuurwerk

Sierpleister is een definitieve
eindafwerking voor nieuwbouw of
renovatiemuren. Hieronder vallen
verschillende afwerkingen zoals
spachtelputz, schuurwerk,
krabpleisters etc. Sierpleister wordt
standaard in de kleur wit geleverd,
maar kan in alle RAL kleuren gemengd
worden. Tevens zijn sierpleisters voor
zowel binnen als buiten geschikt.

Ter voorbereiding van het behangen of
sauzen van muren en/of plafonds is
het nodig om deze hier geschikt voor
te maken. Dit zal voornamelijk nodig
zijn bij nieuwe of beschadigde muren.
Het behang- en sausklaar maken van
muren en plafonds zijn verschillende
methodes (waarbij sausklaar per
vierkante meter kostbaarder is ten
opzichte van behangklaar stucen). Ook
kunt u kiezen voor fijn schuurwerk.

SPUITWERK.
Op muren, plafonds en houtwerk
kunnen wij latex of muurverf
aanbrengen waarbij gebruik wordt
gemaakt van een airless machine.
Dit zorgt voor een strak
eindresultaat waarbij de structuur
van de ondergrond bewaard blijft.
Hiernaast is het een tijdbesparende
en strakkere afwerking t.o.v. het
'ouderwetse' verfrollen.

VLOEREN.
Cementdekvloer
De cementdekvloer wordt gevormd door
een stevige mortel van zand, cement en
water. Deze cementgebonden dekvloer
wordt aangebracht als deklaag over de
ondervloer. In de cementgebonden
deklaag worden de leidingen voor water,
(vloer)verwarming en elektra
weggewerkt.
Het afwerken van de cementdekvloer
kan op basis van uw wensen, denk aan
betonlook, gietvloeren en/of coatings.
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