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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

08   VLOEREN  EN  PLAFONDS  REPAREREN  OF  VERVANGEN. 
                                                                        EN  WAT  U  OVER  TRAPPEN  MOET  WETEN

De muren van oude Franse huizen staan vaak nog recht overeind, want die zijn van steen.
Vloeren kunnen, net zoals dakconstructies, in de loop der jaren behoorlijk vervormd of door rot aangetast zijn.
Dan moet u er of vrede mee hebben of het grondig aanpakken.

Wat komt er aan bod? Adviezen over vloerreparaties, het leggen van nieuwe vloeren, het verstijven van verende
vloeren en het herstellen van plafonds 
En ook aparte aandacht voor trapconstructies - kent u de 17e eeuwse traptreden formule van Blondel?

Meer in de volgende hoofdstukken (aanklikken):

1.  Balkenvloeren
2.  Andere vloeren, trappen
3.  Plafonds
4.  Diverse oplossingen voor vloeren en plafonds
5.  Fotogalerie

Maak een gratis website met Weebly
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