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tot industriëel

Van modern design

Enssieg is uw partner voor industriële- en design
gietvloeren, bouwchemische werkzaamheden en
Flakestrap trapafwerking in de Benelux en Duitsland.
Wij bieden totaaloplossingen voor de klant.
Wij begeleiden het traject van het begin tot de
oplevering van het eindproduct. Werken in een
industriële omgeving kent geen geheimen voor ons.
Sterker nog; Enssieg beperkt de overlast voor u.
We werken uitsluitend met hoogwaardige materialen.
Ook voor advies kunt u altijd bij ons terecht.
Onze adviseurs denken graag mee over de juiste
oplossing voor uw organisatie.
Enssieg is breed gecertificeerd, net als al onze
medewerkers.

Enssieg biedt u een brede collectie van industriële- en design
gietvloeren. Wij richten ons daarbij op onder meer bedrijven,
instellingen, architecten, interieur-projectbedrijven en scholen.
Zowel de moderne cement gebonden gietvloer als de Ucrtete PU
giet- en coatingvloer verfraait daarnaast ieder kantoor of woonhuis
en is daardoor niet alleen practisch, maar ook veilig en een ware
lust voor het oog.
Onze service houdt echter niet op na de levering:
Enssieg levert een scala aan reinigings- en onderhoudsmiddelen
om uw vloer schoon en in topconditie te houden. Voor MKB en
behandeling van grote oppervlakken leveren wij machines om het
onderhoud frequenter en in kortere tijd te kunnen uitvoeren.

Van
vloeistofdicht
tot heavy duty

Industriële vloeren moeten aan strenge voorwaarden
voldoen. Iedere branche heeft zijn eigen technische
producteisen voor vloeroplossingen. Enssieg past
industriële gietvloeren toe in onder meer magazijnen,
productieruimten, scholen en kantoren.
Veel toegepaste industriële vloeren zijn de epoxy
gietvloer, coatingvloer en de Ucrete vloer. De
epoxy gietvloer is een duurzame en naadloze
vloer die goed tot zijn recht komt in onder meer
productiehallen, opslagruimten en in de voedselindustrie. Deze vloer kan voorzien worden van een
antisliplaag. Het aanbrengen van de epoxy gietvloer
kent verschillende mogelijkheden.
Een andere veel toegepaste industriële vloer is
de coatingvloer. De coatingvloer is wat dunner
dan een gietvloer en daardoor voordeliger. Het is
een zeer sterke vloer die veel wordt toegepast in
magazijnen.
Een bijzonder type vloer is de Ucrete vloer. Ook
deze variant is een sterke vloer die uitermate
geschikt is voor ruimtes die te maken krijgen met
aantasting door corrosie en is bestand tegen
hoge mechanische, chemische en thermische
belasting. Enssieg is gecertificeerd voor het
aanbrengen van Ucrete vloeren.

Van
zakelijk
tot warm & huiselijk

De cement betonlook gietvloer is een vloer die leverbaar is in diverse kleurstellingen.
Deze vloer is heel geschikt voor showrooms, winkels, kantoren en woonkamers.
De cement betonlook gietvloer is populair vanwege zijn rustieke en robuuste
karakter, maar zeker ook om zijn goede eigenschappen. De vloer is goed schoon
te houden, duurzaam, geheel naadloos en bestand tegen chemicaliën.
Onze ervaren vloerenleggers bieden maatwerk en houden continu rekening met de
activiteiten binnen uw organisatie. Neem voor advies over onze vloertypen
vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Betonherstel, het injecteren van scheuren of het aanbrengen
van een antisliplaag op een hellingbaan. Enssieg biedt
diverse oplossingen voor bouwchemische problemen. Wij
zijn breed inzetbaar; van de offshore tot de particuliere
markt pakt Enssieg herstelwerkzaamheden op.
Met name aan intensief gebruikte openbare omgevingen
worden de hoogste veiligheidseisen gesteld. Hier biedt de
expertise van Enssieg uitkomst. Trappen van diverse
grote projecten, zoals de nieuwe stadsbrug van Nijmegen,
zijn voorzien van een sterke slijtlaag van bauxiet.
Dit is een slijtvaste oplossing, waardoor de trap jarenlang
veiligheid waarborgt.

Nuttig &
verantwoord

John de Vries, team lead technical department
Distributie Centrum Pijnacker, Albert Heijn:
“Zowel de reparatietijd als de
droogtijd is verbeterd sinds we
werken met Enssieg. Bovendien
is alles in één keer goed en
dat is noodzakelijk hier”

Een veel voorkomend bouwchemisch probleem is het onderhoud van
dilatatievoegen. Door technische eigenschappen van beton, met name
bij nieuwbouw, is naadloze constructie niet mogelijk. De onvermijdelijke traditionele dilatatievoegen vragen achteraf doorgaans om
periodiek intensief onderhoud.
De door Enssieg toegepaste bouwchemische oplossing voor dit
probleem is de flexibele voegovergang voor industrievloeren.
Met de combinatie van verschillende materialen op basis van een
speciale kunsthars ontstaat een ‘naadloze voeg’.
Deze constructie wordt zonder niveauverschil ingebouwd en is
langdurig bestand tegen een intensieve dynamische belasting.

Veilig
& Duurzaam

Enssieg beseft het belang van korte doorlooptijden in professionele
en openbare ruimtes. In een omgeving waar elke minuut stilstand
leidt tot financieel nadeel en ongenoegen, beperkt onze effectieve
wijze van oppervlaktebehandeling in combinatie met de sneldrogende
mortellagen de hinder tot een minimum. Naast het werken met hoogwaardige en duurzame topmaterialen garandeert Enssieg een uiterst
veilige aanpak volgens de actuele veiligheidsnormen.
Op schepen, in parkeergarages en tunnels brengt Enssieg slijtlagen
aan op een betonnen, houten of stalen ondergrond. Dit kan een
antisliplaag zijn op een hellingbaan van een parkeergarage, maar ook
een reparatie van een slijtlaag op het dek van offshore installaties.
Enssieg heeft daarnaast brede ervaring met de aanleg van effectieve
afwaterlagen op galerijen en balkons in combinatie met antislipbehandeling.

& lekvrij

Schoon

Beschadigingen in het beton zijn een veel
voorkomend bouwchemisch probleem.
Als specialist op dit gebied kunt u Enssieg
inzetten om te werken aan vochtwering en het
herstellen van scheuren in wanden, plafonds
en muren. Met behulp van hoogwaardige gelinjecties pakken wij deze problemen aan. Vaak
wordt gedacht dat beton onverwoestbaar is,
maar ook beton is kwetsbaar en moet goed
onderhouden en gecontroleerd worden.
Veel schades lossen wij handmatig op.
Bij grote constructies of zeer omvangrijke
schades maken we gebruik van technische
apparaten om de schade te herstellen. Wij zijn
bovendien gewend om in lastige omstandigheden te werken. We verzorgen bijvoorbeeld
herstelwerkzaamheden in vrieshuizen, waar
we kunnen werken tot -28 graden Celsius.
Kijk op onze website voor een totaaloverzicht
van onze bouwchemische producten en
diensten.

Duurzaam

Praktisch &

Maak kennis met de kracht van Flakestrap.
Voor afwerking van de trap in uw woning of in een
appartementencomplex bent u bij Enssieg aan het
juiste adres. Flakestrap is een beproefd betrouwbare,
duurzame en eigentijds type trapafwerking en is in
allerlei vormen en kleuren leverbaar.
Flakestrap is een hoogwaardige flexibele kunststof
die in drie lagen op de trap wordt aangebracht.
De afwerking is strak en gemakkelijk te onderhouden.
Al in één dag is afwerking met flakes te realiseren.
Flakestrap voldoet aan de hoge veiligheidsnormen
die aan antislip gesteld worden. De Flakestrap is
zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie
van vastgoed.

Veilig
Hygiënisch
Bram van der Kooij, voorzitter VvE Julianataete te Hoogkarspel over Flakestrap:
“De samenwerking met Enssieg is prettig verlopen en andersom ook.
Wij zijn goed geadviseerd en heel blij met het resultaat. Alles
wat in de Flakestrap-folder staat klopt. De trap is slijtvast en
gemakkelijk schoon te houden.
Je ziet geen vuil en hij wordt absoluut niet glad.”

Enssieg heeft ruime ervaring in het aanbrengen van Flakestrappen
voor VvE’s. Bijvoorbeeld in de algemene ruimtes van appartementencomplexen, zoals de trappenhuizen. Vaak hebben de
gebouwen een betonnen trap, die vuil wordt en niet meer goed
schoon te krijgen is. VvE’s kiezen voor Flakestrap omdat het er
mooi uitziet, maar vooral omdat het veilig en hygiënisch is.
Bovendien is een trap met flakes onderhoudsvriendelijk door de
speciale transparante beschermlaag. Bekleding met flakes zorgt
voor een slijtvaste, anti-allergische, en antislip trap. Flakestrap is
naast betaalbaar ook nog eens een strak uitziende en moderne
trap.

Design

Verantwoord

Ook in de particuliere markt is sprake van een toenemende
vraag naar Flakestrap. De goede eigenschappen van
Flakestrap passen net zo goed in een woonhuis als in
een bedrijf of appartementencomplex. De trap is uitermate
veilig door de antisliplaag. Flakestrap kent diverse soorten
en kleuren. U kunt uw eigen Flakestrap vormgeven en de
keuze maken uit één van de 27 verschillende uitvoeringen.
Flakestrap is ook een passende vorm van trapafwerking in
bedrijfsgebouwen. Een mooie trap zorgt ervoor dat uw
medewerkers zich thuis voelen in het bedrijf.
Wij delen met veel plezier onze ervaringen met
Flakestrap. Neemt u zeker contact met ons op bij
vragen over dit product.

Rob Schreuder, oprichter, directeur en mede-eigenaar van
modeaankoopcentrum Zuid-Nederland (MAC ZNL) in Nieuwkuijk:
“Ik wilde per se een PU-gietvloer
omdat ik vind dat deze vloer een
heel professionele uitstraling heeft”

In 2007/ 2008 nam de populariteit van industriële- en design
gietvloeren bestaande uit twee componenten een enorme
vlucht. Met name in schoolgebouwen, distributiecentra en
productiefaciliteiten werd deze vloer steeds vaker toegepast.
Ontwikkelaars produceerden op maximale capaciteit, maar
werden geconfronteerd met een zeer beperkt aanbod van
bedrijven voor het aanbrengen van twee componenten gietvloeren.
Dit betekende hét moment voor Enssieg Vloeren en Concepten B.V. om zijn expertise aan te bieden in een dynamische
markt die schreeuwde om vakmensen. Jarenlange ervaring
met twee componenten gietvloeren deed Enssieg op bij een
vooraanstaand ontwikkelaar in Nederland. Met de kennis als
ontwikkelaar en het inzicht in de vaardigheden waaraan een
goede applicateur moet voldoen, werd de basis gevormd
voor de start van Enssieg Vloeren en Concepten B.V.
In 2007 leverde Enssieg zijn eerste grote opdracht op. Dit
project behelsde het aanbrengen van 3.200 vierkante meter
gietvloer voor confectiecentrum MAC in Nieuwkuijk. Het fundament voor de Enssieg Groep was gelegd. Inmiddels hebben
vader en zoon Henk en Dirk-Jan van der Giessen het bedrijf
uitgebouwd. Naast specialist in gietvloeren herbergt het
bedrijf een divisie Bouwchemie en Flakestrap afwerking, een
nieuwe vorm van trapbekleding. Bij Enssieg werken inmiddels
tien medewerkers.
De ontwikkelingen gaan iedere dag verder. Met trots presenteren wij onze algemene Enssieg Groep bedrijfsbrochure
waarin u een indruk krijgt van onze bedrijfsactiviteiten.
Wij hopen dat onze expertise voldoende aanleiding geeft om
een afspraak te maken met een van de deskundigen. Ook
Henk en Dirk-Jan van der Giessen staan u graag met raad
en daad te woord om helder te krijgen wat in uw bedrijf een
juiste en passende oplossing kan zijn.
Wij hopen u ook graag als relatie voor de toekomst aan de
Enssieg Groep te mogen binden.
Henk en Dirk-Jan van der Giessen
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