Beste,
U weet ongetwijfeld dat polybeton een complex product is.
Net daarom is het ontzettend belangrijk een gepassioneerde
partner te kiezen die weet wat hij doet en net dat tikkeltje
verder gaat. Onze missie is vrij eenvoudig, elke dag willen we
beter doen dan de dag ervoor. Die uitdaging gaan we aan
met gezond verstand en een daadkrachtig beleid. U denkt
vast: “Allemaal heel mooi, but what’s in it for me?”
Corthout Betonvloeren is de eerste firma in haar soort die u
een complete omkadering biedt. Simpel gezegd, u belt, wij
nemen op. U maakt met ons een afspraak, wij komen ze na.
U vraagt een offerte, enkele dagen later is deze in uw bezit.
We houden er niet van om rond de pot te draaien. Als (onder)
aannemer moet u op ons kunnen rekenen en dienen wij
flexibel en beschikbaar te zijn. Simpel toch?
Het helpt natuurlijk dat wij al 29 jaar lang onze passie mogen
uitoefenen. Die ervaring en expertise, gekoppeld aan het
constant zoeken naar verbeteringen, maken van ons een
valabele partner voor al uw toekomstige projecten.
Niets geeft meer voldoening dan de waardering en
appreciatie van een tevreden klant. Dat en niets anders is
onze drijfveer. U heeft mijn woord, zelfs op papier dat u op ons
kunt rekenen. Bikkelhard!

“WIJ HEBBEN
‘CONCRETE’ IDEEËN
VOOR U”

Tim Corthout
Gepassioneerd zaakvoerder
van Corthout Betonvloeren

COMMUNICATIE
IS ALLESBEPALEND
Alvorens van start te gaan, overlopen we samen met u
alles op de werf. Goede afspraken geven immers goede
resultaten.

ONZE ERVARING,
UW KWALITEITSGARANTIE
De juiste know-how, tonnen ervaring en een nononsense aanpak vindt u bij ons.

Het polieren van betonvloeren is écht vakmanschap.
Wie
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van vloeren toveren, zowel binnen als buiten. Een
betrouwbare partner is absoluut geen overbodige
luxe. Wij zijn er om het u gemakkelijk te maken.
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NO-NONSENSE
AANPAK
Wij houden het graag simpel. U vraagt, wij handelen. Wij
moeten geruisloos maar doeltreffend meedraaien in uw
projecten.

OP MAAT VAN
UW PLANNING
Onze structuur stelt ons in staat om op elk niveau flexibel
te werken. Planning mag en zal geen issue zijn in onze
samenwerking.

DUIDELIJKE VISIE
Je bent maar zo goed als je laatste project. Consistentie
is key in onze firma.

BUITENVLOEREN
Polybeton is niet meer weg te denken in de wereld van de
buitenverhardingen. De voordelen? Functioneel, esthetische
vrijheid, bijzonder makkelijk in onderhoud, oersterk en mooi
op de koop toe.

BINNENVLOEREN
Wij durven ons te profileren als de absolute referentie voor
binnenvloeren. Bijna 30 jaar ervaring vertaalt zich in een
perfecte kennis van het product die we harmoniseren
met de wensen van de klant.

POLYBETON IS
POLYVALENT
Polybeton is toepasbaar in elke ruimte, binnen of buiten.
Ook de combinatie polybeton en parket vormt een
perfecte harmonie.

HET PERFECTE
CANVAS
In tegenstelling tot andere materialen geeft polybeton u
vrij spel bij het inrichten van uw woning en/of tuin. Het heeft
een uitgesproken karakter maar behoudt tegelijkertijd zijn
neutraliteit. Ideaal!

TRENDSETTER
Polybeton is here to stay, er zijn nu eenmaal meer dan
genoeg voordelen waarom mensen voor polybeton
zullen blijven kiezen. Het is duurzaam, gebruiksvriendelijk,
polyvalent en bovendien betaalbaar.

OP MAAT
Een van de grote voordelen van polybeton is dat u voor
quasi elke vorm kan kiezen. U bent dus niet afhankelijk van
standaardmaten en -vormen.

WATERDOORLAATBAARHEID
Het laatste jaar is er heel wat te doen omtrent hemelwater.
Wanneer waterdoorlaatbaarheid een issue is, voorzien wij
stroken tussen de vlakken. Hierdoor blijft het hemelwater
op het erf en geeft u bovendien een speelse en persoonlijke toets aan het project.

GLOEDNIEUWE SHOWROOM
POLYBETONVLOEREN

PARTICULIER
& PROFESSIONEEL
Polybeton kan perfect geïntegreerd worden in en aan
bedrijfsgebouwen

UNIEKE SHOWROOM
In 2018 opende Corthout Betonvloeren haar showroom. Wist u dat dit de enige showroom van polybetonvloeren ter wereld is? Daar zijn we uiteraard trots op maar meer
nog stelt het ons in staat om klanten te tonen wat polybeton is, doet en kan zijn. In deze
showroom komt onze 30 jaar ervaring het best tot uiting. Klanten correct en volledig
informeren is voor ons een absolute must. We durven te stellen dat de manier waarop
wij onze klanten begeleiden en informeren uniek is, niet onbelangrijk bij een complex
product als het onze.

NA EEN BEZOEKJE AAN ONZE SHOWROOM
NOG NIET OVERTUIGD?
Wij bezorgen u met plezier onze uitgebreide referentielijst
waarmee u ter plaatse onze werken kan gaan bekijken.

Knotwilgenweg 13
2220 Heist-op-den-Berg
015 24 85 91
0475 78 58 36
info@corthoutbeton.be
www.corthoutbeton.be

