
Het Gilde gastvrij ontvangen bij Unipro

Het belang van goede ondervloercontrole

Unipro Garant systeem

Het is altijd prettig als leveranciers enthousiast zijn om een groep vak-
mensen te ontvangen. Een goede workshop kun je namelijk niet alleen 
organiseren. Voor de laatste workshop van 2016 namen veel parketteurs de 
moeite om naar de firma Unipro in Haaksbergen af te reizen. Deze fabrikant 
( bekend van o.a. de merken Pallmann, Uzin en Wolff ) weet zich al vele jaren
in de parketbranche te onderscheiden met hun complete assortiment ver-
werkingsproducten voor de parketvakman. Deze workshop was dan ook 
een mooie gelegenheid om onze leden uitgebreid te informeren over de 
toepassingsmogelijkheden van hun producten.

Vertegenwoordiger Silvo Exterkate ging bij zijn 
presentatie uitgebreid in op het belang van een 
goede voorbereiding van de ondervloer. Het con-
troleren van het vochtgehalte en het vaststellen 
van de fysische eigenschappen van de dekvloer 
zijn essentieel voor het leveren van een kwalitatief 
goede vloer. Al snel kwamen de nodige discussies 
op gang waaruit duidelijk werd, dat over dit onder-
werp nog steeds veel onduidelijkheden zijn. 
Met name de verschillende normen die leveran-
ciers cq. fabrikanten onderling hanteren, zorgen 
bij verwerkers nog al eens voor de nodige ver-
warring. Volledige uniformiteit zal moeilijk na te 

streven zijn, maar dit bewijst eens te meer, dat het voor de moderne parketteur essentieel is zich 
continue op de hoogte te blijven houden van nieuwe ontwikkelingen in de markt. Dit draagt 
zeker bij aan een betere kwaliteit en een vermindering van het aantal klachten.

Na de presentatie, een lekkere Hollandse maaltijd en 
een korte rondleiding door de “Groenste Fabriek van 
Nederland”, werden de Gildeleden attent gemaakt op 
de voordelen van het Unipro Garant Systeem. Hiermee 
bied deze fabrikant afnemers van hun producten de 
mogelijkheid een project ( groot of klein ) volledig te 
laten verzekeren voor de periode van 10 jaar ( bij ge-
bruik van EC1 producten ). Nadat een vertegenwoor-
diger een kosteloze vloerinspectie heeft uitgevoerd, 
ontvangt de verwerker een uitgebreid legadvies en 
kan bij de klant een verzekerde garantie worden af-
gegeven. Vele Gildeleden maken inmiddels al gebruik 
van deze unieke service, waardoor ze hun opdracht-
gevers meer zekerheid kunnen bieden. 
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De Spider schuurmachine trok veel aandacht


