
Het werkterrein 
FloorLift 
Woonhuizen, werkplaatsen, kanti-
nes, winkels, vl iegvelden, kruispun-
ten, (auto- en andere) wegen, par-
keer ter re inen, garages, schuren, 
vrieshuizen, kantoren, los- en laad-
plaatsen, monumenten, railtraces, 
plantenkassen, boerderijen, kades, 
kraanbanen, t ram- en spoorweg-
overgangen, horecagelegenheden, 
winkelcentra, dierentuinen, super-
markten, creches, scholen, han
gars, werven , remises, tanksta-
t ions, kerken, loodsen, bruggen, 
tankops lagplaatsen, sporthal len, 
een wielerbaan, fabrieken, op- en 
afritten, magazijnen en superstores 
in Nederland en Duitsland, mits niet 
onderheid. 
Deze opsomming is waarschijnl i jk 
niet helemaal compleet, maar sinds 
onze oprichting in 1991 hebben we 
vele honderden werken uitgevoerd, 
zoveel dat het overzicht soms een 
beetje ontbreekt. Een korte lijst van 
wat we nog niet hebben gedaan: 
raketlanceerbasis, zwembad, sta-
dion, station. We houden ons aan-
bevolen, we zijn er klaar voor. 

Internationaal 
FloorLift is vooral actief in 
Nederland en Duitsland, maar colle-
gabedrijven van ons vindt u in tal 
van landen. De FloorLiftmethode is 
daar meestal bekend onder een 
andere naam: Uretek. 
Natuurlijk onderhouden we inten-
sieve contacten met onze 
Italiaanse, Amerikaanse, Austra-
lische en Engelse college's, en ook 
met de Zweedse, de Finse, de 
Hongaarse en al die anderen die 
van ons kunnen leren en wi j van 
hen. Zo krijgt onze know how steeds 
nieuwe input, terwi j l wi j onze wi js-
heid ook graag delen. 

Informatie-injectie van FloorLift, de specalisten 
die vloer- en fundamentverzakkingen met 
schuim te lijf gaan. (En nog met veel s u c c e s ook!) 

FloorLift is bij tal van bouw-professionals 
bekend als de gespecialiseerde reparateur 
van verzakte vloeren. Hobbelige betonvloe-
ren worden door de FloorLifttechniek gladge-
streken en zijn daarna weer als nieuw. We 
spuiten een sterk expanderend schuim onder 
de verzakte vloerdelen die met grote precisie 
worden gecorrigeerd. 

Een extra voordeel daarbij is dat de te behan-
delen vloeren meestal niet ontruimd hoeven te 
worden. Zelfs niet als er zware voorraden 
en/of installaties op staan. Maar FloorLift doet 
tegenwoordig veel meer dan vloerverzakkin-
gen opheffen. We stabiliseren fundamenten 
die dreigen weg te zakken. Zetten soms com
plete gebouwen recht of, sterker nog: tillen ze 
in hun geheel op. 

Sterke staaltjes? We doen nog 
veel meer, verkennen steeds 
de grenzen van onze techniek jt . JL^> 
en we verleggen die grenzen 
ook steeds weer. 
Onze (duizenden) vaste relaties 
blijven van die ontwikkelingen op 
de hoogte, want zij worden een paar 
keer per jaar kort en bondig op de 
gebrachtvan nieuwe ontwikkelingen en 
lijkheden van onze speciale techniek. 

hoogte 
moge-

Lift mee met het succes van de 
FloorLiftmethode en blijf op de hoogte met 
een gratis abonnement op de FloorLift 
Nieuwsbrief, want dat is in feite een: 
effectieve opfriscursus die per keer maar 
10 minuten van uw tijd kost. 

WERELDRECORD ! 
FloorLift heeft het wereldrecord gebouwen omhoog 
brengen met behulp van expanderend schuim 
gevestigd. In de tuin van het Amsterdamse, 
Rijksmuseum stonden twee kleine 18e eeuwse tuin-j 
huisjes op scheef gezakte fundamenten. 

I.v.m. met de ophoging van het aanpalende 
Museumplein moesten beide gebouwtjes worden 
rechtgezet en, indien mogelijk, ook naar een hoger. 
niveau gebracht. Natuurlijk is het ons gelukt beide 
monumenten waterpas te krijgen, waarna we er, 
in geslaagd zijn het kleinste gebouwtje ook pa 
16 cm omhoog te brengen en het iets groj 
zelfs 60 cm! Waarmee in 2000 een ni; 

wereldrecord was gevestigd dat tot op h< 

I reddingsbrigade 
uit Lelystad 

We hebben geen blauw zwaailicht op ons auto-
park. Toch komt het geregeld voor dat we een 

spoedklus moeten klaren. Omdat een vloer 
of zelfs een heel gebouw dreigt te verzak-

) ken door bouwactiviteiten in de naaste 
omgeving bijvoorbeeld. Snel optreden kan dan 

grote gevolgschade voorkomen. 

Nog niet zo lang geleden hebben we door tijdig in te grijpen het instorten van 
een Belgische woning weten te voorkomen. Een ander noodgeval: een recrea-
t iebungalow in het waterri jke deel van Noord-Holland. Het water dreigde het 
betonnen fundament van de woning te overstromen. Hoewel hethuisnietop het 
elektr ici teitsnetwas aangesloten en hetdaarnaastmoei l i jkbereikbaarwas, is 
he tons toch gelukt het fundamentte liften en hethouten gebouw te redden. 

Eerste hulp bij spontane 
vloer- en fundamentsverzakkingen 

Voor spoedgevallen als deze houden we altijd ruimte in onze agenda, want: 
nood breekt wet. 
Daarom is het ook zo belangrijk ons adres en telefoonnummer altijd paraatte 
hebben. Je kunt per slot van rekening niet weten en het bellen van 112 is in dit 
soort gevallen niet erg effectief: beter belt u 0320- 256218. Dan bent u tenminste 
verzekerd van snelle en effectieve hulp van gespecialiseerde professionals. 

Onze opdrachtgevers: 

Koning, keizer, admiraal.... 
FloorLift kennen ze allemaal 

Maar in de praktijk zijn het natuurlijk vooral aannemers, projectontwikkelaars, 
architecten en ook wel verzekeraars die de weg naar Lelystad weten te vinden. 
En: woningbouwsticht ingen, overheden (landelijk, defensie bijvoorbeeld, maar 
ook regionale), bouwbureaus van grote bedrijven en soms een ondernemende 
particulier zijn het die van onze specialistische vakkennis gebruik maken. 

Hansje Brinkers 
FloorLift 

Hansje Brinkers geniet tot ver buiten onze 
landsgrenzen bekendheid als het jongetje dat 
met zijn duim een complete dijkdoorbraak wist 
tegen te houden. 
FloorLift doet iets soortgelijks: met een soort 
injectiepistool brengen wi j een speciaal schuim 
onder verzakte fundamenten en/of vloeren. Het 
schuim expandeert en ontwikkelt een gecontro-
leerde reuzenkracht. Verzakte vloeren met een 
belasting van 20 ton per m 2 weten geen weer-
stand te bieden aan ons injectiepistool, verzak
te fundamenten blijven voortaan op hun plaats. 
Soms liften we complete gebouwen door de 
trekker van ons injectiepistool overte halen. De 
wijsvinger van onze specialisten is net zo 
machtig als de duim van Hansje Brinkers. 

Het grote verschil met Hansje Brinkers: diens ? 

verhaal is uit de duim gezogen, het onze maken 
we dagelijks waar. In binnen- en buitenland. 

Duurzaam bouwen 
Naarmate het besef stijgt dat de bomen niet 
meer in de hemel groeien en we zuinig moeten 
zijn op onze bodemschatten, neemt de belang-
stelling voor duurzame oplossingen toe. Weg 
met de wegwerpmaatschappij , lang leve de 
degelijkheid. 

Dat is alles is koren op de molen van FloorLift, 
want ons motto is: niet slopen, maar repareren. 
Menig verzakte vloer is sterk genoeg om weer 
recht te trekken, verzakte fundamenten zijn 
meestal zelf niet aangetast, maar het draagvlak 
eronder. FloorLift verlengt de levensduur van 
vloeren, fundamenten en complete gebouwen 
met vele, vele jaren. 
Voor een prijs die meestal niet meer is dan een 
fractie dan andere oplossingen zouden vergen. 

Geschreven voor 
De FloorLift nieuwsbrief is kort van stof, memoreert niet alleen de succes-
verhalen van FloorLift, maar staat ook stil bij onze tegenspoed, terwijl er 
ook korte andere relevante berichten worden opgenomen. Vakinfo voor 
bouwprofessionals met weinig tijd. In tien minuten bent u bij, snelle lezers 
nog eerder. 

kost weinig tijd 

www.floorlift.com 
Natuurlijk is FloorLift op het internet vertegen-
woordigd. U vindt op het net vooral veel rele
vante basisinformatie: wat is FloorLift, wat 
behelst de FloorLiftmethode, welke vloer- en 
funderingsproblemen kunnen ermee worden 
opgelost. Op onze site kunt u ook terecht voor 
referenties en het is zelfs mogelijk rechtstreeks 
een offerte aan te vragen. www.floorlift.com is 
beschikbaar in een Nederlandse en een 
Duitstalige versie. 

Floortiff Holland bv 
Rivierenlaan 219 
8226 LG Lelystad 

Telefoon 0320-256218 
Telefax 0320-252665 
e-mail: info@floorlift.com 
internet: www.floorlift.com 

FloorLift 
B E T O N V L O E R - E L E V A T I E 


