Adviezen & Afspraken
Om er zeker van te zijn dat uw opdracht een succes wordt geven wij u graag de
volgende adviezen en informatie.
Uw vloer dient te acclimatiseren voorafgaand aan de installatie en u dient
ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is langs de muren om de vloer te laten
werken.
Een vloer is gevoelig en kan mogelijk krimpen of uitzetten. De optimale lucht
vochtigheid voor de kamer is tussen de 50-65%. Wanneer nodig kan de lucht
vochtigheid gereguleerd worden door een bevochtiger en/of door het raam
open te zetten.
Wij raden altijd aan een kleursample van tevoren aan te vragen. Geen plank is
hetzelfde aangezien het een natuurproduct is, waardoor er kleurverschillen
kunnen ontstaan tussen de plank die u in de showroom heeft gezien en de
planken die u besteld heeft. Dit hangt voornamelijk af van het type hout, de
hoek van het licht en de kleur van de plank. Gerookte vloeren kunnen
bijvoorbeeld donkerder zijn na het plaatsen.
Goed onderhoud is belangrijk voor uw vloer. Afhankelijk van de afwerking
heeft u verschillende schoonmaak- en onderhoudsmiddelen nodig. De
frequentie van het aanbrengen van de olie verschilt sterk per product en het
gebruik van het product. De gemiddelde frequentie van het aanbrengen van de
olie is 1 a 2 keer per jaar. Als u advies op maat nodig heeft vragen wij u
contact met onze adviseurs op te nemen.
Als u voor een PVC vloer gekozen heeft moet u onthouden dat de vloer kan
uitzetten door een verhoogde temperatuur in de kamer (goede zonwering is
daardoor belangrijk).
Aandachtspunten bij installatie door STOX
Wij komen altijd op locatie de ruimte opmeten. Ons advies is dat u hierbij aanwezig
bent. De metingen zijn vereist voor een kloppende offerte.
Nadat u uw vloer aangeschaft heeft, en alle zaken omtrent bezorging en betaling
afgerond heeft, zijn dit de volgende stappen;
Controleer het bezorgde materiaal voor o.a. schades en onjuistheden.
Geef uw wensen door betreffende het legpatroon/de richting van uw vloer.
Wijzigingen die betrekking hebben op de meting moeten z.s.m. aan STOX
doorgegeven worden.
Plinten: plakplinten of parketlatjes. In het geval van houten plinten kunnen wij
de kozijnen voor meerkosten inkorten.
Hoge plinten: wij raden aan deze te verfen voor de beste resultaten. Let op,
verschillen in hoogte kunnen zichtbaar zijn als de vloer niet egaal is.
In het geval van onderburen is het vereist een -10db ondervloer te installeren.
Zorg ervoor dat uw huidige ondervloer egaal, op kamer temperatuur en
schoongemaakt is voor de vloer zelf geinstalleerd wordt. De meubels moeten
ook uit de kamer verwijderd zijn.
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