
Afscheid 
van de naam 

FloorLift 
De kogel is door de kerk: 
FloorLift gaat van naam veran-
deren. In meer dan tien jaar 
hebben we een goede bekend-
heid en reputatie weten op te 
bouwen. Daaraan zal niets 
veranderen, maar onze naam 
wordt wel gewijzigd. 
Internationaal, onze methode 
wordt op drie van de vijf conti-
nenten toegepast, is onze 
expansieve schuimtechniek 
namelijk bekend onder de 
naam Uretek. 

Onze buitenlandse collegabe-
drijven zijn allemaal getooid 
met die naam: Uretek UK Ltd, 
Uretek USA, Uretek Magya-
rorszagi (Hongarije) en Uretek 
TM Australie, om maar een 
paar voorbeelden te noemen. 
Om internationale verwarring 
te voorkomen, zal FloorLift de 
merknaam van onze methode 
gaandragen.Vanaf binnenkort. 
Wezullen u daarovernog nader 
informeren, maar voor de rest: 
alles blijftbij hetoude. 

Alswedewereldverdelen 
in mensen mettwee rech-
ter- en mensen met twee 
linkerhanden, dan hoort 
de heer W. Klomp uit 
Usselstein duidelijktotde 
eerste categorie. 

Met zorg, liefde en aandacht is hij bezig met zijn 
eigen handen een vooroorlogse (bouwjaar 1911) 

D.H.Z. in Usselstein 
arbeiderswoning in het centrum van Usselstein te 
verbouwen tot een huis dat aan alle moderne eisen 
zal gaan voldoen, maar dat ook weer de authentie-
ke uitstraling terugkrijgt die het ooit heeft gehad. 
Het huis aan het Imminkplein wordt a.h.w. in ere her
steld. Van sloophout worden nieuwe plinten gemaakt 
die er onder de vorige beheerder zijn uitgesloopt. 

Kozijnen die aan vervanging toe zijn, worden zorgvuldig nage-
maakt van dezelfde houtsoorten. Het huis wordt zichzelf weer, 
maar dan comfortabel verwarmd en goed gei'soleerd. 
En: strak, want FloorLift heeft de fundamenten onder het huis 
gestabiliseerd, zodat de scheuren die in de muren en wanden 
waren ontstaan, duurzaam kunnen worden gerepareerd. 
De woning van de heer Klomp behoort tot een complex waar 
Usselstein terecht trots op zal zijn: een jong monument met 
prachtige nostalgische details. FloorLift is ertrots op daaraan ook 
een bijdrage te hebben kunnen leveren. 

Fugro en wij 

nVGRD M I L I E U O N D E B Z O E 

Fugro is een groot ingenieursbureau dat is gespecialiseerd in 
geotechniek en geohydrologie. In eenvoudiger woorden: het is 
de grootste grondmechanica-specialist van ons land. 

Fugro onderzoekt - meestal t.b.v. voorgenomen bouwplannen - in 
heel Nederland de samenstelling en de gesteldheid van de 
bodem. De funderingsplannen van menig nieuwbouwproject 
worden door de bouwkundig ingenieurs gebaseerd op de dege-
lijke onderzoeksrapporten van Fugro. 
Geen wonder dus dat ook FloorLift graag een beroep doet op het 
ingenieursbureau. Vooral in het kader van onze stabilisatiepro-
jecten willen we graag weten wat de grondsoort is, welk draag-
vermogen ervan verwacht mag worden en ook voor andere 
grondmechanische informatie die voor een goed eindresultaat 
onontbeerlijk is, gaan we bij Fugro te rade. 
Dat betekent lang niet altijd dat we Fugro vragen om grond-
sonderingen e.d. te verrichten, want niet zelden is de betrokken 
bodem al eens door Fugro onderzocht. Dan liggen de onderzoek-
resultaten 'al op de plank'. Het Fugro-archief is daarom voor ons 
een bron van wetenschap en nuttige informatie. 
Zonder de gedetailleerde kennis van Fugro zouden onze funde-
ringswerkzaamheden en gecompliceerder worden en het eind
resultaat onzekerder. 
Daarom werken we nauw samen met de geotechnici van Fugro, 
tot wederzijds profijten bovenal dat van de opdrachtgever. 

De vering 
van Scania 
In Zwolle staat een belangrij-
ke Scaniafabriek. Het is voor
al een assemblagebedrijf: uit 
talloze onderdelen worden 
hier de stoere Zweedse kilo-
metervreters samengesteld. 
ledere vrachtwagen wordt 
gemaakt volgens de specifi-
caties die de opdrachtgever 
heeft opgegeven: vrachtwa-
gens bouwen is namelijk 
maatwerk dat met de nodige 
precisie moet worden ver-
richt. 
Logistiek speelt daarbij 
uiteraard een belangrijke rol. 
Daarom was het ontoelaat-
baar dat het heftruckverkeer 
in de Scaniafabriek werd 
gehinderd door een stukje 
'verende' vloer. 
Een klein deel van de bedrijfs-
vloer zakte in als er overheen 
werd gereden, om naderhand 
weer terug te veren tot de 
oorspronkelijke positie was 
bereikt. 
De oorzaak van de onbedoel-
de vering: een voormalige 
smeerkuil die met schuimbe-
ton was dichtgestort. FloorLift 
heeft de ondergrond van de 
vloer verdicht en voor de 
nodige stabiliteit gezorgd. 

sindsdien ligt 
de vloer weer net zo 

stabiel als... 

... als een Scania. 
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