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KUNNEN WIJ U HIERMEE HELPEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP.

VLOER LEGGEN
Vloeren in grootwinkelbedrijven krijgen veel te voorduren. 
Daarom moeten de keramische vloertegels in de retail en 
food branche extra dik en drukvast zijn om de dagelijkse 
belasting te kunnen dragen. Bij Degra Vloeronderhoud 
leggen we duurzame, hygiënische en onderhouds-      
vriendelijke tegelvloeren die lang meegaan. Ook hebben wij 
de expertise om wanden te voorzien van tegelwerk. 

TEGEL REPARATIE
Door de vele klanten die dagelijks over de winkelvloer 
lopen en de zware spullen die er veelvuldig op worden 
geplaatst, kan de tegelvloer slijten en op bepaalde        
plaatsen beschadigingen oplopen. Door verbouwingen en 
het verplaatsen van check-out poortjes kunnen er         
boorgaten in de tegels komen. Onze vakmensen zijn erin 
gespecialiseerd om kapot tegelwerk aan te helen en waar 
nodig geheel te vervangen.

WAND BETEGELEN
Door werkruimtes te betegelen, creëert u een hygiënische 
werkplek die goed schoon te houden is. Hiermee werkt uw 
personeel in een nette omgeving die voldoet aan de HACCP.

Adres: Leidekkersweg 6, 3449 JH Woerden
Telefoon: 0348 41 25 08    E-mail: degra@degra.nl

Duurzame, hygiënische en 
onderhoudsvriendelijke 

tegelvloeren; 

Wij hebben tevens de
expertise om wanden te 
voorzien van tegelwerk; 

Kapot tegelwerk 
aanhelen en waar nodig 

geheel te vervangen. 

TEGELWERK DOOR
ONS VAKMENSEN 

TEGELWERK

MEER WETEN?
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WIJ ZIJN DEGRA
EN DIT ZIJN ONZE

ANDERE DIENSTEN

Wij zijn een ervaren en
vakkundige specialist in het 

aanbrengen, renoveren, 
onderhouden, herstellen en 

reinigen van vloeren. Met onze 
kennis en ervaring, een hecht 

team van gekwalificeerde 
vakmensen, moderne 

machines en hoogwaardige 
materialen, zorgen we bij ieder 

denkbaar project voor een 
passende en duurzame vloer. 

Want in grootwinkelbedrijven, 
kantoorpanden en overheids-

gebouwen, is een 
representatieve uitstraling 

zeer belangrijk en is de vloer 
als het ware de identiteit van 

de organisatie. Daarom zorgen 
wij ervoor dat die schoon, 

heel en veilig is. 
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