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DHT Bedrijfsvloeren B.V. is meer dan 25  jaar gespecialiseerd in vloer-

oplossingen voor bedrijven. Voor normale,  middelzware en zware 

vloerbelasting. Wij onderscheiden ons door te werken met innova-

tieve vloersystemen voor de industrie die voldoen aan alle eisen per 

branche. Onze vloeren zijn naadloos, vloeistofdicht, krimpvrij en in 

vele kleuren leverbaar. Ons werkgebied bevindt zich voornamelijk 

in Nederland maar ook in België en Duitsland zijn wij actief.

Een kunststof bedrijfsvloer 
voor iedere branche
Het is van cruciaal belang om een betere bedrijfsvloer te hebben.
Het intensieve gebruik van bedrijfsvloeren in welke branche dan ook 
moet volstaan aan de juiste eisen. Kwaliteit en duurzaamheid zijn 
2 veelgenoemde pijlers welke onze klanten zoeken in de vloeren. 
Ze willen jarenlang ontzorgt worden en probleemloos hun bedrijfs-
activiteiten voorzetten.
Vloeren kunnen door de jaren heen blootgesteld worden aan 
diverse factoren: van vloeistoffen die gemorst worden op de vloer
of intensief gebruik door verrijdbare objecten. Door de jarenlange
ervaring in bedrijfsvloeren, denken wij met u en uw bedrijf mee
zodat u aan al uw kwaliteitseisen kan voldoen. Per branche 
verschilt het welke bedrijfsvloer het best bij uw bedrijf past. 
Wij adviseren u daar graag over. 

Een duurzame 
winkelvloer

Of u nu een vloer nodig heeft voor uw su-
permarkt, kledingzaak of bloemenzaak. Elke 

bedrijfstak vraagt zijn eigen oplossing op het 
gebied van een juiste winkelvloer. 

Met ons assortiment vloeren vinden wij samen 
een duurzame en goed werkbare vloer. 

Een zorgeloze vloer, die eenvoudig te reinigen is 
en geen grote onderhoudsbeurten nodig hebben, 
draagt bij aan uw werkplezier. 

Sommige van onze vloeren, bijvoorbeeld een giet-
vloer, kunnen na intensief gebruik gemakkelijk weer 
worden voorzien van nieuwe laag.  Andere vloeren 

hebben dit bijna niet nodig vanwege hun zeer slijt-
vaste karakter. Al onze winkelvloeren zijn vloeistof-

dicht en naadloos. 

Wij verzorgen de gehele aanleg van een winkelvloer, 
denken met u mee over de geschikte vloer, kijken naar 

de huidige ondervloer, leggen het en zorgen ervoor dat  
u weer snel kunt ondernemen.  

De betere bedrijfsvloeren
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Waarom kiezen voor 
een DHT Bedrijfsvloer?

 Meer dan 25 jaar ervaring
 Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 Korte lijnen, snel schakelen
 Passie voor het vak
 Aangesloten bij de NOA

HACCP vloeren
HACCP betekent Hazard Analyses

Critical Control Points. Een HACCP vloer 
is bij uitstek geschikt voor bedrijven die 

actief zijn in de horeca, voedingsindustrie 
en/of soortgelijke ondernemingen. 

Onze vloeren voldoen aan normen die aan 
een HACCP vloer gesteld worden. 

Wij kunnen zorgen voor een antislipvloer, 
die zowel naadloos, vloeistofdicht en gemak-

kelijk te reinigen is. 
Er is keus uit diverse kleuren, zodat de vloer 

goed aansluit bij de look & feel van uw bedrijf. 
De meest geschikte vloeren die voldoen aan de 

HACCP eisen zijn onder andere onze troffelvloe-
ren en gietvloeren.  

Wij voorzien u van professioneel en gepast advies. 

Een zorgeloze garagevloer 
Een garagevloer moet slijtvast, onderhoudsvriendelijk, vloeistofdicht, stof- 
en vuilwerend zijn. De garagevloer moet u ontzorgen. Onze garagevloeren 
zijn bestand tegen oliën, chemicaliën en/of andere lekkende vloeistoffen 
uit vervoersmiddelen. Ook kunnen bijna al onze vloeren voorzien worden 
van een antislip laag. Zo kunnen u en uw personeelsleden op een veilige  
ondergrond werken.

Naast veiligheid is ook een lange levensduur vereist. Harde vloeren zoals 
coatingvloeren, siergrindvloeren en gietvloeren zijn hiervoor uitermate 
geschikt. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in het leggen 
van de betere bedrijfsvloeren!

Bekijk het allemaal in onze showroom



Coatingvloeren zijn populair in het bedrijfsleven 
Doordat de coatingvloer een minimale laagdikte heeft, blijft de structuur van de ondergrond 
zichtbaar. Coatingvloeren zijn dus vloervolgend. Onze coatingvloer-systemen hebben diverse 
voordelen: De laagdikte is slechts 0,2mm tot 0,5mm, de coating kan over de bestaande vloer 
worden aangebracht en coatingvloeren hebben een prijsgunstig karakter. Zo weet u zeker v dat 
u langdurig gebruik van maken van de bedrijfsvloer. 
Een coatingvloer bestaat uit een primerlaag en de afwerklaag. De vloer wordt geseald met 
een toplaag. Hiervoor kunt u kiezen uit mat of zijdeglans. Indien u snel gebruik wilt maken 
van de vloer kunnen wij ook een extra snel drogende toplaag aanbrengen. Deze toplak is 
na 12 uur volledig belastbaar. Door deze snel drogende toplaag komen uw werkzaamheden 
niet stil te liggen en kunt u direct weer door met ondernemen. 

Vuil trekt niet in een coatingvloer
De diverse coatings zijn op zowel epoxy als polyurethaan basis. Een groot voordeel van 
deze systemen zijn dat uw betonvloer als ware wordt “dichtgezet” met een coating. 
Door deze coating kunnen gemorste vloeistoffen niet de vloer intrekken. Werkt u veel 
met water? De coatingvloeren kunnen ook antislip afgewerkt worden.

Kenmerken
 Zeer slijtvast
  Uitstekende hechting op beton, metaal, hout en 
asfaltvloeren
  Bestand tegen benzine, olie, vetten, vele zuren  
en logen
 Prijsgunstig
 Snel aan te brengen
 Antislip af te werken
 Naadloos

Coatingvloeren



Kenmerken
 Mechanisch hoog belastbaar
 Zeer hoge slijtvastheid
 Chemisch stabiel
 Stofvrij
 Duurzaam
 Antislip en glans instelbaar door extra toplaag
 Vloeistofdicht
 Naadloos

Gietvloeren
Doordat een epoxy gietvloer naadloos is krijgen vuil en stof geen kans. 
Ook is de vloer hierdoor gemakkelijk schoon te maken. De epoxy gietvloer is 
zeer geschikt voor bedrijven waar hygiëne hoog op de prioriteitenlijst staat. 
Epoxy gietvloeren zijn HACCP goedgekeurde vloeren. Hierdoor worden 
onze gietvloeren vaak ingezet in de horeca, ziekenhuizen en professionele 
keukens. 

Voordat wij kunnen starten met het aanbrengen van een epoxy gietvloer, 
zijn enkele zaken van belang. De ondergrond dient volledig stabiel 
te zijn, voor het aanbrengen van de vloer. Het heeft namelijk niet de 
scheuroverbrugbaarheid van een Polyurethaan vloer. Er kan over een 
bestaande tegelvloer worden gegoten, mits de tegels vastliggen en 
er geen vochtresten aanwezig zijn. Na de juiste voorbehandeling 
van de tegelvloer, kunnen wij starten met het leggen van de epoxy 
gietvloer. 
Wij leggen onze epoxy gietvloeren met een dikte van 3 tot 6 
millimeter. Hierdoor heeft het een langere levensduur dan 
bijvoorbeeld een epoxy rolcoating.  

Epoxy gietvloeren zijn de ideale oplossing voor veel 
bedrijfsvloeren. Door de zelf nivellerende eigenschappen 

en de hardheid van epoxy, zijn epoxy gietvloeren de perfecte 
bedrijfsvloeren voor onder andere autogarages en werk-

plaatsen. 
De gietvloeren van het materiaal epoxy zijn vloeistofdicht en 

bestand tegen water, oliën, vetten, benzine, zuren en reini-
gingsmiddelen. Deze vloer beschermd uw bedrijfsvoering tegen 
bodemvervuiling. Door gebruik te maken van een extra toplaag, 

kunnen wij de vloer mat of met antislip afwerken. 

Gietvloeren voor hoge belasting
Onze epoxy gietvloeren zijn bestand tegen zware belasting, zoals 

in bijvoorbeeld werkplaatsen. Door het gebruik van heftrucks, 
vrachtwagen en ander zwaar materieel, heeft de vloer het vaak 

zwaar te verduren. De epoxy gietvloeren zijn hier echter bestand 
tegen. U kunt zorgeloos de bedrijfsactiviteiten voortzetten, zonder 

hinder te hebben van een vloer met mankementen.

Epoxy gietvloeren



Een PU gietvloer is een polyurethaan vloer van kunststof die naadloos 
over een bestaande vloer kan worden aangebracht. Doordat een PU 
gietvloer elastisch is, heeft deze een grotere scheuroverbuggend-
heid dan andere naadloze vloeren en is daardoor zeer geschikt 
voor nieuwbouw. Met de elastische eigenschap is de PU (polyu-
rethaan) gietvloer voor vele branches geschikt van kantoren tot 
showrooms. Een PU gietvloer is tevens geschikt voor laadvloeren 
van vrachtwagentrailers en veevervoer trailers. Het is bestand 
tegen benzine, oliën, vetten, zuren en is zeer slijtvast. 

Een gietvloer met antislip afwerking is mogelijk door de vloer 
in te strooien met korund of kwarts en af te coaten met een 
topcoat. Om de gietvloer een mooie finish te geven kan men 
deze voorzien van een afwerklaag. Deze zijn in verschil-
lende soorten te verkrijgen met elk zijn eigen uiterlijk en 
eigenschappen.  Onze PU gietvloeren zijn in alle RAL, NCS 
en SIKKENS kleuren verkrijgbaar. Uw bedrijfsvlo
er kunt u helemaal naar wens en smaak samenstellen. 
U kunt onder andere uw logo in de vloer gieten, diverse 
kleuren mixen of gebruik maken van flakes.

Kenmerken
 Uitstekende hechting op beton
  Bestand tegen benzine, oliën, vetten, vele zuren  
en logen
 Slijtvast
 Elastisch
 Geluiddempend
 Scheuroverbruggend
 Naadloos 
 Antislip instelbaar door extra toplaag

PU Gietvloeren



Een industriële uitstraling in uw bedrijfspand, kantoorpand, restaurant krijgt u 
met een cementgebonden gietvloer. Deze vloeren zijn op basis van cement welke 
wordt gemend met water en kleurpigment. Hierdoor krijgt iedere vloer een uniek 
uiterlijk dat zich kenmerkt door de kleurschakeringen. Deze geven de vloer 
een natuurlijke en een robuuste uitstraling. Het verschil tussen een kunststof 
gietvloer en een cementgebonden gietvloer is de robuuste uitstraling en de 
niet scheuroverbruggendheid van de cementgebonden vloer. Daardoor kan 
bij temperatuur schommelingen scheurtjes ontstaan in de vloer, dit geeft de 
vloer een eigenstijds karakter.
Een cementgebonden gietvloer is enkel geschikt in droge ruimtes en wordt 
dus niet aanbevolen voor natte ruimtes. Voor natte cellen adviseren wij 
troffelvloeren, epoxy gietvloeren en pu gietvloeren.

Het aanbrengen van de vloer
De cementgebonden gietvloer krijgt door de hand van de vakman 
het uiterlijk van een gevlinderde betonvloer. De vloeren worden met 
de hand aangebracht en niet machinaal. Het aanbrengen van een 
cementgebonden gietvloer neemt door meerdere afwerklagen ca. 4 
dagen in beslag. De droogtijd c.q. uithardingstijd 48 uur. Hierna kunt 
u de vloer weer belasten. 

Cementgebonden gietvloeren

De ondergrond
  Maximale restvocht percentages bedragen 0,5% voor 
anhydriet, 2,5% voor zandcement en 4% voor beton. 

  Zorg voor een goede ventilatie en een temperatuur van 
18° C voor een optimaal droogproces. 

 Plaats bij vochtig weer bouwdrogers in de ruimte.

Laagdikte vloer 
 Laagdikte vloersysteem: 4 tot 5 mm. 

Kenmerken
 Natuurlijke materialen
 Zelf nivellerend
 Kan over bestaande tegelvloer na egalisatie
 Robuuste uitstraling
 Inzetbaar bij renovatie
 Naadloos
 Stofvrij en goed te reinigen



Maak uw bedrijfsvloer uniek door te kiezen voor een 
originele en decoratieve flakesvloer

Een flakesvloer wordt ook wel een chips- of vlokkenvloer genoemd. Dit is een epoxy of pu giet-
vloer  dat volledig met flakes wordt ingestrooid. Flakes zijn gekleurde verfvlokken. Flakes zijn in 
vele kleurvarianten verkrijgbaar.U kunt uw eigen idee van kleuren of eventueel uw bedrijfs-
kleuren verwerken in de vloer. Hierdoor krijgt een gietvloer een unieke en speelse look.

Het aanbrengen van de vloer
De flakes worden in de nog natte coating of gietvloer ingestrooid en vervolgens afgewerkt 
met één of meerdere toplagen. De vloer kan op diverse ondergronden aangebracht wor-
den. Ook op een tegelvloer kan een flakesvloer worden aangebracht. De tegelvloer wordt 
eerst voorbewerkt waarna de flakesvloer wordt aangebracht. Een schone, droge en 
vlakke ondergrond is belangrijk om tot het best eindresultaat te komen.

Kenmerken
 Zelf nivellerend
 Kan over bestaande tegelvloer na egalisatie        
 Inzetbaar bij renovatie
 Naadloos
 Stofvrij en goed te reinigen

Flakes vloeren

Vloerdikte en antislip 
De vloer is na afwerking licht antislip 

door de structuur van de flakes. 
De gemiddelde vloerdikte van een 

flakesvloer is 3 tot 6 mm dik.

Toepasbaar
De flakesvloeren worden doorgaans in veel 

ruimtes toegepast. Van kantoorruimtes tot 
showrooms maar ook in natte ruimtes, aange-

zien pu en epoxy gietvloeren vloeistofdicht zijn.



Dit kan ervoor zorgen dat er verwerkingskenmerken zichtbaar zijn zoals
spaanslagen in de vloer wanneer de vloer in direct strijklicht is aangebracht.
Een troffelvloer kan daarnaast zelfs buiten worden aangebracht. 
Denk bijvoorbeeld aan een terras of een galerij. Doordat de troffelvloeren 
tegen vele weersinvloeden zijn bestand, is dit uitermate geschikt voor een 
stijlvolle oplossing voor de buitenvloer. Het is daarnaast ook erg gemakkelijk 
te reinigen, door gebruik te maken van een dweil, stoom- of boenmachine. 

Troffelvloeren voor alle bedrijven
Troffelvloeren worden vaak toegepast bij bakkerijen, horeca, industrie 
en vlees- visbedrijven. Maar ook in de detailhandel, overheidsinstellingen 
en zorginstellingen wordt de troffelvloer steeds vaker gekozen. 
Dit vanwege de goede eigenschappen van deze vloer.
Deze vloeren zijn voor de voedsel industrie en horeca bedrijven vaak 
een perfecte vloeroplossing omdat de vloeren HACCP gekeurd zijn.
Tevens kan de vloer onder afschot worden aangebracht mits de on-
dervloer ook op afschot is of wordt aangebracht. 
Tegen een bestaande schrobput of goot kan worden aangewerkt. 
Het aanbrengen van troffelvloeren op holle wandplint of sanitaire 
plint behoort ook tot de mogelijkheden van deze vloer.

Kenmerken 
 Snel belastbaar
 Krasbestendig
 Zeer slijtvast
 Geschikt in natte ruimtes
 Antislip instelbaar door extra toplaag
 Mechanisch hoog belastbaar
 HACCP goedgekeurd

Troffelvloeren

HACCP troffelvloeren
Als u opzoek bent naar een HACCP vloer die gegarandeerd 

voldoet aan de hoge HACCP eisen en die ook nog slijtvast, 
duurzaam en krasbestendig is, dan komt u uit bij een HACCP 
troffelvloer. Geschikt voor natte ruimtes, beschikbaar met 

antislip toplaag en mechanisch hoog belastbaar. 
Een troffelvloer bestaat uit fijne grind- of kwartskorrels, die 

worden gemengd met een epoxyhars. 
Doordat er veel verschillende kleuren leverbaar zijn, kunt u 

naar eigen smaak en wens uw vloer samenstellen. Denk hierbij 
aan het plaatsen van uw logo in de vloer, het gebruik maken van 

divers gekleurde zones of diverse kleureffecten in de vloer. 
Wij praten u graag bij over alle mogelijkheden. 

Laagdikte van de HACCP troffelvloer
 De laagdikte varieert van 6 tot 8 mm en kan over een bestaande 

tegelvloer aangebracht worden. Een troffelvloer wordt binnen 4 a 5 
dagen aangebracht. Een troffelvloer wordt met de hand aangebracht 

door middel van spanen. 



Een siergrindvloer kan door de goede eigenschappen voor veel ruimten 
toegepast worden. Van restaurant tot kantoor deze vloer is zelfs geschikt 
voor zware belasting van o.a. auto’s. De vloer is zeer slijtvast en draagt bij 
aan een zorgeloze bedrijfsvoering, waarbij u geen omkijken heeft naar 
uw vloer.
Een siergrindvloer kan open gelaten worden maar ook dichtgezet wor-
den met een seallaag. Een seallaag zorgt dat vuil niet in de vloer trekt. 
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en welke optie het beste 
past bij de bedrijfsruimte. Ook een bijkomend voordeel is dat zowel 
een open als een dichte siergrindvloer makkelijk reinigbaar is.

Waar bestaat een siergrind vloer uit?
De vloer bestaat uit fijne kleine korrels grind van 2 tot 3 mm die 
samen worden gevoegd met kunsthars. Naast duurzaam is het 
ook nog eens een milieubewuste vloer aan-
gezien de vloer voor 80% uit natuurproducten bestaat.

Siergrindvloer voor uw bedrijf 
Waarom kiezen deze bedrijven voor de siergrindvloer? Dit is 
omdat een siergrindvloer duurzaam, zeer sterk en slijtvast is. 
De lange levensduur van de vloer, uiteraard afhankelijk van 
gebruik en onderhoud, van een siergrindvloer is een van beste eigenschappen van 
deze vloer. Daarbij is een siergrindvloer een naadloze en decoratieve vloer die 
een unieke uitstraling kan geven aan uw showroom, kantoor of andere bedrijfs-
ruimte door de vele mogelijkheden qua kleuren, logo’s en patronen.

Oneffenheden op de ondervloer zijn niet meer zichtbaar door een siergrindvloer. 
Een siergrindvloer kan over een bestaande tegelvloer aangebracht worden 
adat deze is voorbehandeld.
De planning om de vloer aan te brengen doen wij in goed overleg met u, 
zodat uw bedrijfsactiviteiten zo weinig mogelijk hinder hebben. 

Kenmerken
 Natuurlijke materialen
 Brandveilig
 Kan over bestaande tegelvloer
 Isolererend
 Anti-allergisch
 Onderhoudsarm
 Naadloos
 Stofvrij en goed te reinigen
 Prijsgunstig

Siergrindvloeren

Siergrind vloeren voor 
veel ruimten geschikt. 



Egaline topvloer 
DHT Bedrijfsvloeren kan ook een topvloer voor u inregelen, de vervolgstap na het egaliseren. 
Zoals eerder al genoemd is een egalisatievloer de juiste basis voor het beste eindresultaat.
Uw gietvloer, coatingvloer, troffelvloer of siergrindvloer kunt u ook bij ons afnemen. Zo heeft u 
1 bedrijf voor al uw vloeroplossingen.

De voordelen van een egaline vloer 
Er zijn diverse voordelen te benoemen voor de aanschaf van een egaline vloer. Zodra wij de 
vloer hebben ingeregeld, is hij snel beloop- en belastbaar. Er is minimaal 24N mm2 druksterk-
te na 24 uur en het heeft een gunstig drooggedrag. Onze egalinevloeren zijn huidvrij en zeer 
geschikt in combinatie met vloerverwarming. De egalinevloeren zijn zelfs geschikt voor semi 
constructieve hoogwaardige toepassingen. 

Kenmerken
 Natuurlijke materialen
 Brandveilig
 Kan over bestaande tegelvloer
 Isolererend
 Anti-allergisch
 Onderhoudsarm
 Naadloos
 Stofvrij en goed te reinigen
 Prijsgunstig

Kenmerken
 Perfecte basis
 Sterk en Flexibel
 Gunstige droogtijd
 Zelfnivellerend

Egalinevloeren

Gespecialiseerd in het egaliseren 
van vloeren 

Het egaliseren van de ondergrond zorgt voor een strak 
eindresultaat. Het is de juiste basis voor uw nieuwe 
bedrijfsvloer. Een egalinevloer is er in 2 soorten, een 
cementgebonden of op basis van calciumsulfaat. 

DHT bedrijfsvloeren egaliseert vloeren van 50 m2 tot 
10.000 m2. Voor kleine vloeren werken wij met de hand en 
voor de grote vloeren komen wij met een egalinepomp. 
De egalinepomp zorgt ervoor dat grote oppervlakten snel 
en vakkundig kunnen worden voorzien van een egalinelaag.

De laagdikte van de egaline vloer varieert tussen de 1 en 
30 mm. Er kunnen diverse factoren meespelen waardoor 
de vloerdikte kan variëren.
Elk werk wat wij aannemen is anders. 
Wij maken daarom graag een vrijblijvende offerte op
maat voor u. 

Indigo Floor verwerkt voor 
DHT Bedrijfsvloeren alle particuliere opdrachten.

Met meer dan 25 jaar ervaring in vloeren, zoeken wij
samen met u de juiste vloer die past in uw woonomgeving.

Heldere afspraken, korte communicatielijnen en een vloer 
die gelegd wordt naar uw wensen.

Wat klanten zeggen over Indigo Floor:
“Goede communicatie en super kwaliteit! Dat zeggen ook

andere vakmensen die nog werkzaam waren in ons huis 
nadat de vloer was aangebracht.”

“Vriendelijke en vakbekwame mensen die goed meedenken en 
juist advies geven.”

“Ik heb de vloer nu een paar weken en ik ben nog super content 
mee. Echt een aanrader wanneer je er zeker van wilt zijn dat een 

bedrijf te vertrouwen is en goed werk levert.”

Indigo Floor B.V. is onderdeel van
DHT Bedrijfsvloeren B.V. www.indigofloor.nl



Garantie
DHT Bedrijfsvloeren is lid 

van de NOA (Nederlandse 
Ondernemersvereniging voor 

Afbouwbedrijven. 
Dit betekent voor u dat u als 
eigenaar van een DHT bedrijfs-

vloer kunt verwachten dat er 
garantie is op uw vloer en dat 

deze gemaakt is door een erkend 
vloerenbedrijf. 

Vloeren showroom nabij Apeldoorn
DHT bedrijfsvloeren beschikt over een showroom waarbij u o.a. een troffelvloer met 

sanitaire holplint, PU gietvloer, cementgebonden gietvloer, coatingvloer en siergrind-

vloer kunt ervaren.

Vanwege het brede aanbod qua naadloze vloeren begrijpen wij dat u als klant goed en 

juist geïnformeerd wilt worden. Soms is de bedrijfsvoering zo ingewikkeld dat wij een 

op maat gemaakt plan moeten bedenken om uw zorgeloos te laten ondernemen, dit 

doen wij graag voor u!

Ook als uw bedrijfsprocessen niet of nauwelijks kunnen stil liggen, kunnen wij 

hiervoor maatwerk leveren. Wij hebben ruime ervaring in o.a. de [voedsel-

verwerkende] industrie waarbij processen doorgang moeten blijven vinden.

Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee zal een adviseur alle 

vragen beantwoorden en u informeren over welke vloer past bij uw bedrijf

en bedrijfsvoering. Onze vloeren showroom aan de Woudweg 1A in Teuge

is op afspraak te bezoeken. Wij graag nemen graag de tijd voor u.

DHT Bedrijfsvloeren B.V.
Woudweg 1A, 7395 SH Teuge

Telefoon: 055 303 42 80
Mail: info@dhtbedrijfsvloeren.nl

Volg DHT Bedrijfsvloeren op 

Opdrachtgevers
In diverse brances hebben wij naar volle 

tevredenheid onze vloeren gelegd. 

Een greep uit onze diverse opdrachtgevers.

dhtbedrijfsvloeren.nl


