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Versleten vloer keert terug als nieuw 

 Goed in de race met Short Track 
Ondernemerschap   

Een splinternieuwe oude vloer? Ja, die bestaat. En bĳ Lukken Projecten kunnen ze die leveren. Daarmee 
voorzien ze in een behoefte, want steeds meer klanten vragen expliciet om een duurzaam product. 

 Groei en ambitie zĳ n belangrĳ ke aspecten voor iedere ondernemer. Als je onderneming groeit en je je dromen 
gaat realiseren, kom je vroeg of laat voor nieuwe uitdagingen te staan. Natuurlĳ k kun je door “schade en 
schande” wĳ zer worden maar het is verstandiger niet pas naar oplossingen te zoeken, als de problemen zich 
voordoen.   

Verschillende leveranciers nemen hun eigen producten

terug als die versleten zĳn of als de kleur niet meer bevalt.

Ze recyclen de materialen volledig in hun fabriek. Daar

staan machines die garens en backing van oud tapĳt

splitsen. Ook marmoleum kan worden vermalen tot een

grondstof die 100% herbruikbaar is.

Pvc in opmars

“Onder aan de streep is een ‘gewone’ nieuwe vloer nog wel

goedkoper. Maar we merken dat de interesse langzaam

groeit, vooral vanuit de zakelĳke markt. Zeker de

gerecyclede pvc-vloer is in opmars” aldus Willie Hoefnagel.

Past in het plaatje

“Lukken Projecten verkoopt pvc-, marmoleum-, tapĳt- en

laminaatvloeren, maar is van oudsher een stoffeerbedrĳf”,

vertelt Willie. “We waren altĳd al van het hergebruik en

stofferen in onze werkplaats nog steeds meubels. Ook

vullen we kussens opnieuw. Juist door onze historie vinden

we deze trend op het vloerenvlak mooi. Voor de planeet én

voor onze klanten.”

 Denk daarom niet alleen in vandaag en morgen, maar ook 

richting overmorgen, volgende maand, volgend jaar. Wat 

kun je nog verwachten? Moeten je visie en doelen worden 

bĳ geschaafd, is ander leiderschap gewenst, wat betekent 

het voor je personeel, hoe kun je fi scaal en juridisch 

profi teren van mogelĳ kheden, is verdere automatisering 

nodig en hoe kun je marketing en communicatie voor je 

laten werken?

    Bedrijfskundige opleiding voor startende en 

ervaren ondernemers

    Om ondernemers, directeuren en (toekomstige) 

bedrĳ fsopvolgers te ondersteunen, biedt Bol Adviseurs de 

Short Track Ondernemerschap. In acht modules geven onze 

specialisten een bedrĳ fskundige verdieping die je helpen 

bĳ  het realiseren van groei en het invullen van je ambities. 

Door intervisie worden we samen sterker. Kĳ k voor meer 

informatie op: www.boladviseurs.nl/sto    

lukkenprojecten.nl

www.boladviseurs.nl/sto
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