
 

De keuze voor een juiste ondervloer. 

Als je een mooie houten of PVC vloer hebt uitgekozen, ben je er nog niet, je moet 

namelijk nog een ondervloer kiezen. En daar bestaan er heel wat van. Welke 

ondervloer je moet hebben, hangt van verschillende dingen af: 

• Het soort vloer dat je gaat (laten) leggen; 

• De (staat van de) constructievloer; 

• De eisen die je nog meer stelt aan een ondervloer. 

Wat dat laatste betreft, soms eist een vereniging van huiseigenaren of de 

woningbouwvereniging een goede geluidsisolerende ondervloer. Dat gebeurt 

regelmatig voor bovenwoningen en appartementen. Soms ook moet een ondervloer 

andere eigenschappen hebben, zoals een vocht-isolerende of brandvertragende 

werking. 

ONDERVLOER VOOR EEN HOUTEN VLOER 

ONDERVLOER VOOR EEN ZWEVENDE VLOER 

De ondervloer voor een zwevende vloer ligt net als de vloer zelf los op de 

constructievloer. TrendVloeren verkoopt ondervloeren op rol en als platen. Ze 

hebben verschillende eigenschappen, in de showroom vertellen we je er alles over. 

ONDERVLOER VOOR EEN VASTE VLOER 

In sommige gevallen kun je een houten vloer direct op de ondervloer lijmen of 

spijkeren  waarbij de spijker (brads) met een tacker in het hout word geschoten. Maar 

vaak wordt er een ondervloer gebruikt van spaanplaat, multiplex of MDF. 

ONDERVLOER VOOR EEN PVC VLOER 

Voor klik-PVC heeft TrendVloeren rubbercompound ondervloer die speciaal geschikt 

is voor click-PVC ook in combinatie met vloerverwarming. 

ONDERVLOER EN VLOERVERWARMING 

Als je vloerverwarming hebt of krijgt, zul je een aantal keuzes moeten maken. Niet 

elke vloer is even geschikt voor vloerverwarming. Echter heeft TrendVloeren tal van 



houten en pvc vloeren welke perfect toegepast kunnen worden op vloerverwarming 

dit in combinatie lage warmteweerstand ondervloeren is de warmte opbrengst 

uitstekend. TrendVloeren informeert u hier uiteraard graag uitgebreid verder over in 

ons bedrijf. 

 

VLOERVERWAMING & VLOERKOELING IN COMBINATIE MET EEN HOUTEN 
VLOER 

Massief houten vloerdelen zijn isolerend en bovendien gevoelig voor een wisselende 

luchtvochtigheid en wisselende temperaturen. Daarom zijn houten vloerdelen geen 

goede combinatie met vloerverwarming. Heb je echter een moderne lage 

temperatuurverwarming die is ingesteld op geleidelijke en constante verwarming, dan 

is het niet onmogelijk echter heeft dit niet onze voorkeur.  

Multiplank of lamelparket werkt veel minder dan massief hout. Daarom is 

vloerverwarming meestal geen probleem, zeker niet met een moderne 

vloerverwarmingsysteem. Indien uw vloerverwarming als hoofdverwarming 

functioneert is de keuze voor een houten een hele goede optie! 

 

 

 


