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Wall to Floor

ConneCtion

WFC uw leverancier en
monteur van plintsystemen

altijd een passende
oplossing voor
elke situatie

Wie wij zijn
WFC is een jong en modern bedrijf dat zich toelegt op
het leveren en monteren van plintsystemen voor renovatie en nieuwbouw. WFC is innovatief, kijkt deskundig
naar de technische mogelijkheden en draagt oplossingen
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aan die leiden tot het door u gewenste eindresultaat.
Onze toegevoegde waarde is kennis, kwaliteit en klantgericht denken.
Onze aanpak kenmerkt zich door een efficiënte, klantgerichte en flexibele samenwerking. Wij nemen uw zorg
graag uit handen door hoge kwaliteit en een no-nonsense benadering. Dit betekent zekerheid, tijdsbesparing,
gemak en kostenvoordeel voor u.

WFC staat voor:
• ruim 20 jaar ervaring in projectmanagement
• inmeetservice op locatie
• werkvoorbereiding op CAD
• offerte op maat
• professionele montageteams
• flexibel in uitvoering
• uitstekende nazorg

Product
Plinten zijn er in vele soorten en maten. Moderne materialen zoals aluminium en RVS, maar ook de meer traditionele
materialen zoals hout, MDF en kunststof.
Wij kunnen voor u alle denkbare soorten plinten op korte
termijn leveren en deskundig aanbrengen. Uitgaande van
het beschikbare budget. In het productoverzicht vindt u
enkele voorbeelden uit ons assortiment.

1

MDF kernplint

Milieu en toepassing

• Afmetingen: 60/100mm hoog

• de kunststof plinten zijn chloorvrij en vormvast en zijn

• Dikte: 6mm

gemakkelijk te reinigen
• massief houten plinten zijn leverbaar in vele houtsoorten
en modellen met diverse mogelijkheden in FSC hout
• bevestiging d.m.v. verlijming of montage-clips
• in- en uitwendige hoeken worden door ons in het werk
in verstek gestanst of gezaagd

• Uitvoering: meer dan 20
kleuren
• RAL kleuren op aanvraag
vanaf 2000m1

• Opm.: ook verkrijgbaar in
volledig hartschuim

• voor diverse producten zijn prefab hoeken verkrijgbaar

• Afmetingen: 60/80/100 hoog

• we maken gebruik van lijmkokers van recyclebaar poly-

• Vochtbestendig

ethyleen

2 rVS
• Afmetingen:
op maat gefabriceerd
• Dikte: 1/1,5mm
• Uitvoering: K320 eenzijdig
mat geslepen
• RAL kleuren op aanvraag

• Opm.: Geschikt voor kolom
afwerking
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ProDuCtoVerziCht

3 aluminium vlak

4 aluminium gezet

5 rVS 86 en 45 graden

6 rVS gezet

• Afmetingen:

• Afmetingen:

• Afmetingen:

• Afmetingen:

op maat gefabriceerd

40/50/60/80mm hoog

50/60/80/100 mm hoog

op maat gefabriceerd

• Dikte: 1,5/2mm

• Dikte: 10x1,5mm

• Dikte: 1mm

• Dikte: 1,5mm

• Uitvoering: Technisch

• Uitvoering: Technisch

• Uitvoering: K320

• Uitvoering: K320 eenzijdig

• Opm.: 86 graden ook

• RAL kleuren op aanvraag

geanodiseerd
• RAL kleuren op aanvraag

geanodiseerd
• RAL kleuren op aanvraag

mat geslepen

geschikt voor kolommen
• Opm.: RVS look beschikbaar
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7 aluminium profiel

8 aluminium profiel

9 aluminium profiel

10 aluminium profiel

• Afmetingen:

• Afmetingen:

• Afmetingen:

• Afmetingen:

40/50/60/70/80/90/100mm

40/50/60/70/80/90/100mm

40/50/60/70/80/90/100mm

40/50/60/70/80/90/100mm

hoog

hoog

hoog

hoog

• Dikte: 15mm

• Dikte: 15mm

• Dikte: 22mm

• Dikte: 10mm

• Uitvoering: Technisch

• Uitvoering: Technisch

• Uitvoering: Technisch

• Uitvoering: Technisch

geanodiseerd

geanodiseerd

geanodiseerd

• Opm.: geschikt voor kabel
doorvoer

geanodiseerd

aDDitionele ProDuCten/DienSten
schilderijophangsystemen
• verhoogde vloeren
• montage raamdecoratie
• hoekbeschermers
•

raamdecoratie

Verhoogde vloeren

Montage van: overgordijn en

Levering en montage van

vitrage-rail, horizontale en

“Mero” vloersystemen.

verticale raamdecoratie.

11 Fluoriserend
• Afmetingen: 60mm hoog

hoekbescherming

• Dikte: 5x15mm

Levering en montage

Schilderijophang
systemen

• Uitvoering: Technisch

diverse merken hoek-

Levering en montage

beschermingsprofielen.

diverse merken van ophang-

geanodiseerd

systemen voor schilderijen.
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Wilt u meer informatie
over een van deze
producten of een
offerte opvragen,
neem dan contact
met ons op via
onderstaande
gegevens of ga naar
www.walltofloor.nl

Dhr. J. lommers
06206 164 56
info@walltofloor.nl

www.walltofloor.nl

