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De gietvloerenleverancier van Oost-nederland



Wie zijn wij?
Deuvo Gietvloeren is de gietvloerenleverancier van Oost-Neder-
land. Het familiebedrijf gespecialiseerd in gietvloeren voor 
particuliere woningen.

We zijn een klein, zeer gedreven team die alles in eigen hand 
houdt: van verkoop, uitvoering tot oplevering en onderhoud. 
Werk wordt niet uitbesteed aan derden. Zo weet u precies met 
wie u te maken heeft. U leert ons kennen als bekwame 
vakmensen met oog voor detail. We werken met een flinke dosis 
passie aan een perfect eindresultaat. 

Familiebedrijf
Deuvo Gietvloeren is al ruim 40 jaar een familiebedrijf, opgericht 
door de opa en oma van de huidige eigenaar. 
De naam Deuvo komt van hun namen Deurloo (opa) en Vos 
(oma). Zij begonnen in 1975 met het belijnen van sportvloeren. 
Toen hun zoon in 1985 erbij kwam breidde de onderneming zich 
uit, te beginnen met herstelwerkzaamheden. 

In 1986 werd de eerste gietvloer gelegd, afgeleid van de 
sportvloeren. De flexibiliteit van een gymvloer is de grondlegger 
van de moderne, steeds populairder wordende gietvloer. 

De huidige eigenaar van Deuvo Gietvloeren, kleinzoon Michel 
Deurloo, kreeg het vak met de paplepel ingegoten. 
Hij loopt al vanaf zijn twaalfde mee en verstaat het ambacht van 
gietvloeren maken als geen ander.
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Kwaliteit
Deuvo Gietvloeren staat garant voor kwaliteit. We werken met 
de beste materialen. Perfectie voor afwerking en detail staan bij 
ons hoog in het vaandel. Details waar u zelf misschien niet aan 
denkt, maar die uw vloer afmaken. Denk aan:

① Een sanitaire plint 
② Een profiel bij de deur waar u de inloopmat kunt plaatsen
③ De bovenste traptrede
④ Een convectorput
⑤ Een drain
⑥ Een elektropunt in de vloer

Ambacht
Het maken van gietvloeren is een ambacht, alles is handwerk. 
Als familiebedrijf heeft Deuvo Gietvloeren jarenlange ervaring. 
Eigenaar Michel Deurloo: ‘Als ik ergens binnenkom zie ik al aan 
de ondervloer of er oneffenheden in zitten. Iets dat een ander 
niet ziet. Dat vertaalt zich in super-strakke gietvloeren.’

Samenwerking met de klant
Een zeer prettige samenwerking, van begint tot eind. Dat is iets 
wat we graag en regelmatig terug horen van klanten. Goede 
communicatie is hierbij belangrijk. Deurloo: ‘Ik probeer altijd in 
Jip en Janneke-taal uit te leggen hoe we te werk gaan.’

Duurzaam
Een gietvloer is duurzaam en kan tot wel 50 jaar meegaan. 
Deuvo Gietvloeren werkt uitsluitend met de PU-vloer. Dat is een 
natuurlijk materiaal op basis van biopolymeren. Dat zijn 
plantaardige oliën, waardoor we groen werken en denken aan 
het milieu.
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'Wij creëren het Wow-effect'
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