Veel gestelde vragen

Ondervloeren voor laminaat in het
assortiment van CanDo?
Ondervloeren laminaat? Daarvoor ga je naar het merk CanDo. Zij beschikken over een
hoogwaardige ondervloer die beschikt over vele voordelen. Daarnaast tref je in het
assortiment ook diverse laminaatvloeren aan. Ben je benieuwd naar meer informatie?
Zoals over de voordelen van een ondervloer? Lees gerust verder.
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Ondervloeren laminaat?
Wanneer je graag een ondervloer voor je laminaat
wilt plaatsen, ben je bij het merk CanDo aan het juiste adres. Met een goede ondervloer
geniet je des te langer van jouw mooie laminaatvloer. De functie van een ondervloer
wordt vaak onderschat, ze wordt dan ook als ‘overbodig’ gezien. Je ziet er immers toch
niks van? Nee, dat klopt! Echter hoor en voel je wel degelijk het verschil. Binnen het CanDo
assortiment tref je de hoogwaardige polyethyleen ondervloer aan. Hoe je deze vloer
dient te leggen, wordt je uitgelegd in de handige instructiefilm die je op de website kunt
bekijken.
Naast dat je bij CanDo terecht kunt voor de ondervloer, kan je hier ook prachtige
laminaatvloeren vinden in het assortiment. Met een mooie laminaatvloer geeft je jouw
interieur direct een luxueuze uitstraling.
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Functie ondervloer?
Twijfel je nog of je wel of niet een ondervloer onder jouw laminaatvloer moet plaatsen?
Wij vertellen je graag waarom dit wel te adviseren is. Woon je bijvoorbeeld in een
appartementencomplex? Dan vermindert je het loopgeluid naar de onderliggende ruimtes
middels een ondervloer aanzienlijk! In een appartementencomplex worden er strenge
eisen gesteld aan de hoeveelheid decibel die er gemaakt mag worden. Bewoners dienen
aan te kunnen tonen dat de gebruikte ondervloer aan de decibel reductie van 10db
voldoet. Met de ondervloeren van CanDo is dit het geval! Dit kunnen wij je garanderen
middels het tiv.com-logo.
Maar ook wanneer je niet in een appartementencomplex woont is geluiddemping altijd
prettig. Bijvoorbeeld wanneer je veel last heeft van het geluid van voetstappen wanneer
je beneden zit. Geluidsoverlast kan de woonsfeer en ervaring erg belemmeren. Met zoiets
‘simpels’ als het leggen van een ondervloer onder je laminaat kunt je dit voorkomen!

Voordelen ondervloer laminaat?
Benieuwd naar de voordelen van een ondervloer onder je laminaat? We hebben het op
een rij gezet:
•	Vocht vanuit de basisvloer kan niet in jouw laminaatvloer trekken
•	Loopgeluid in de ruimte wordt gedempt
•	Evenals naar de beneden liggende ruimtes
•	Je zorgt voor stabiliteit
•	Eventuele hoogteverschillen worden uitgevlakt
•	Goede thermische en akoestische isolatie
•	Blijvend druk- en schokabsorberend

Ga naar CanDo.nl

