Veel gestelde vragen

Heb je een ondervloer bij
verwarming nodig?
Ondervloer bij verwarming nodig? CanDo voorziet je graag van meer informatie.
Een ondervloer wordt vaak als een onnodig element gezien: zonde! Want een ondervloer
brengt juist een hoop voordelen met zich mee. Je ziet hem misschien niet; maar u hoort
en voelt wel degelijk het verschil! Ben je benieuwd naar meer informatie over een
ondervloer en de voordelen? Lees gerust verder.
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Ondervloer bij
verwarming nodig?
Heb je een ondervloer bij verwarming nodig? Dan helpt CanDo je graag verder! Steeds
vaker en vaker zien we woningen voorbij komen zonder radiatoren aan de muur. Waar dan
die lekkere aangename temperatuur vandaan komt? Van de vloerverwarming! Met een
ondervloer bij verwarming wordt een kamer gelijkmatig verwarmd. Je bespaart hiermee
ruimte in je interieur omdat radiatoren aan de wand in principe niet meer nodig zijn!
Ga je een nieuwe vloer leggen, of jouw huis renoveren? Dan kan je er bijvoorbeeld voor
kiezen om gelijk vloerverwarming te plaatsen! Het is wel raadzaam om hierbij te letten
op de juiste ondervloer. Wordt er bijvoorbeeld een verkeerde ondervloer gelegd? Dan kan
dit de effectiviteit van de verwarming evenals de ondervloer afnemen. Dat wil je uiteraard
niet!

Veel gestelde vragen

Wat is een ondervloer?
Wat is een ondervloer precies? We leggen het je graag uit! In principe is een ondervloer
niets meer dan een zachte laag die komt te liggen tussen de harde ondergrond en
bijvoorbeeld een laminaat-, PVC of parketvloer. De ondervloer komt tussen beiden
elementen zwevend (los) te liggen. Een ondervloer kan hierbij diverse functies hebben.
Zo kan ze zorgen voor geluiddemping in een ruimte, geluiddemping richting de
onderburen, zorgen voor dampdichtheid, zorgen voor hoogte besparing, uitvlakking,
stabiliteit en nog veel meer!

Wat zijn voordelen ondervloer?
Ben je nieuwsgierig naar de voordelen van een ondervloer? Vaak wordt de functie van
een goede ondervloer helaas onderschat. Waarom? Meestal is de argumentatie; ‘je ziet er
toch niets van!’. Maar iets niet zien, wil niet zeggen dat het geen effect heeft. Een juiste
ondervloer kan juist een berg aan voordelen met zich meebrengen waar wij je graag van
overtuigen. Bekijk het volgende rijtje eens:
•	Ze kan gebruik worden voor vele functies
•	Een ondervloer zorgt voor een fijne leefomgeving
•	Veel problemen kunnen voorkomen worden, denk aan geluidsoverlast
•	Vloerverwarming werkt nóg efficiënter
•	Radiatoren aan de wand zijn overbodig
•	Ruimtebesparing in jouw interieur
•	Je hoort en voelt het verschil!
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