
Onze aanpak in het frezen

Het frezen van vloeren gebeurt stofarm d.m.v. van een 

vooruit draaiende freestrommel. Het freesproces vindt 

plaats in een gesloten kap, zodat de omgeving niet 

belast wordt door wegspringende stukjes materiaal. 

Tevens wordt er een stofafzuiging op aangesloten, 

zodat het zwevende stof wordt afgevoerd tijdens de 

freeswerkzaamheden..

.

Via het lamelfrezen blijft de kwaliteit van het oppervlak 

grotendeels behouden. Extra mogelijkheid is het 

opruwen van gladde oppervlakken. Zo maken we die 

geschikt voor hechting van bijvoorbeeld gietmortels 

en egalines. 

De hardmetaal lamellen kunnen eveneens onder een 

schuurmachine geplaatst worden om een streeploze 

verwijdering van coatings mogelijk te maken. 

Apparatus Bellus

Gulosus catelli corrump Catelli celer-
iter amputat Medusa
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lamel-FReZeN VaN BeTON
Stofvrij, snel en vakkundig uitgevoerd

Moru Schuurservices
Impuls 30a

1446 WX Purmerend
T 0299-468299
F 0299-467854

info@moru.nl
www.moru.nl

Moru Schuurservices
Moru: Specialisten in diamant polijsten, ondergrond voorbewerking, oppervlakte-veredeling en (kleur)afwerking van beton



Frees toepassingen
•  Toplagen verwijderen 1mm - 7mm
• Overlagingen verwijderen
• Coatings en thermoplasten
• Bulten, hoogteverschillen
• Zandcement, asfalt en chappes
• Niveau correcties

Kenmerken apparatuur
•  Hybride apparatuur, binnengebruik
• Beperkte gewichten
• Ook de kantjes gefreesd
• Stofvrij

Lasergestuurd
• Opmeting én uitvoering via 3D 
Total Station of 2D Laser

Wij hebben de medewerkers, de know-how en apparatuur in huis 

om eender welk oppervlak te frezen. Jarenlange investeringen 

en eigen verbeteringen hebben ertoe geleid dat wij U millimeter 

nauwkeurige uitvoeringen, zelfs lasergestuurd, kunnen aanbieden in 

elke omgeving. Electrisch voor binnen, via stroomgenerator of hybride 

apparatuur voor buiten. Specialisatie in lichtgewicht constructies, 

speciale freestoepassingen en sloopgerelateerd verwijderen in 

gevoelige omgevingen.

De gedrevenheid van onze medewerkers garandeert U een stofarme 

omgeving en een aan het vloerveld gelijke afwerking van randen en 

hoeken.

Inzet apparatuur

Al onze specialistische 
freesapparatuur kan 
electrisch aangedreven 
worden voor eventuele 
toepassing in binnen-
ruimten waar uitlaat-
gassen mogelijk een 
probleem vormen.

Afwerkingen

Een geschoold en 
ervaren operator 
levert oppervlak 
zonder ‘banen’.

Voorbereiding:  Om een oppervlak te frezen moet er op 

voorhand goed nagedacht worden over het materiaal dat gefreesd 

dient te worden, en het profiel dat gewenst is. Freessporen 

kunnen immers (zoals in bovenstaande afbeeldingen getoond) erg 

van mekaar verschillen.

Afwerking:  Gefreesde delen worden geruimd, eventueel 

met diamant nageschuurd, gestofzuigd, en indien nodig voor 

overlaging nog extra gekogelstraald. 

Frezen via hardmetaal lamellen
Weinig oppervlaktebeschadiging
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Voordelen bij uitvoering door Moru


