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Naadloos             wooncomfort







De finishing touch voor elk interieur
Warme tinten versus een strakke industriële look.  
Ambachtelijke productie tegenover moderne technologie. 
Een strakke inrichting of een echt familiehuis. Van nature 
zijn dit elkaars uitersten, maar de gietvloercollectie van 
Coating Vloer & Company combineert deze contrasten 
tot een prachtig geheel. Zoekt u dus een unieke vloer 
die naadloos aansluit bij uw interieur en die u geheel 
naar uw eigen persoonlijke wensen en smaak kunt 
samenstellen? Dan bent u bij Coating Vloer & 
Company aan het juiste adres. 

Onze gietvloeren zijn momenteel razend 
populair, en dat is niet voor niets. 
De gietvloer biedt namelijk een vrijwel 
eindeloos aantal mogelijkheden als het 
gaat om ontwerp en afwerking. Bestelt u 
dus een designvloer uit de gietvloer-
collectie van Coating Vloer & Company, dan 
kunt u uw interieur werkelijk elke uitstraling 
geven die u maar wenst.

Mooi en zeer hygiënisch
Stofzuigen behoort tot het verleden als u kiest voor een 
designvloer uit onze gietvloercollectie. U kunt de vloer 
dagelijks snel en eenvoudig schoonhouden met een 
Swiffer. Stof en vuil verwijdert u daarmee in een hand-
omdraai. En voor groter onderhoud pakt u eenvoudig 
een emmer schoon, koud water en een dweil. 
Schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.





  Luxueuze en 
stijlvolle uitstraling





Topkwaliteit door ervaring
Het aanbrengen van een gietvloer is een vak apart. Hij moet 
tenslotte voor het mooiste effect helemaal vlak en glad zijn. 
Dat vereist vakkennis en nauwkeurigheid. De experts van 
Coating Vloer & Company hebben er jaren ervaring mee 
en volgden bovendien een gedegen training. Doordat ze 
werken met materialen van de allerhoogste kwaliteit en het 
allerbeste materieel, kunt u ervan op aan dat uw nieuwe 
vloer straks van topkwaliteit is.

Duurzaam in alle opzichten
De gietvloercollectie van Coating Vloer & 
Company is duurzaam in alle opzichten. 
Onze PU Gietvloer Green Line is een 
zeer emissie-arme vloer, wat betekent 
dat de belasting voor het milieu zo 
laag mogelijk is. En ook in termen van 
slijtage is de vloer zeer duurzaam. Een 
PU Gietvloer Green Line kan namelijk 
een leven lang mee!

Kleuren
De kleuren van uw interieur heeft u waarschijn-
lijk zeer zorgvuldig gekozen. Ze sluiten helemaal aan bij 
wat u mooi vindt en bij uw woonstijl. Waarom zou u dan 
genoegen nemen met een vloer in een standaardkleur of 
kleurencombinatie? De gietvloercollectie van Coating Vloer 
& Company is leverbaar in vrijwel alle RAL-, Sikkens- en 
NCS-kleuren.  We zijn u graag van dienst met een  uitgebreid 
kleuradvies. Zit uw kleur er niet bij? Dan maken we graag 
een extra  kleurenstaal. 





Ervaring en topkwaliteit 
      geven een strakke look





Alle voordelen van onze gietvloeren op een rij:
4 Voor elke toepassing een geschikt systeem 
4 Duurzaam
4  Verbeterde elasticiteit
4 Onderhoudsvriendelijk
4 Sterk en slijtvast
4 Goed chemicaliën bestand 
4 Naadloos
4 Veiligheidsverhogend
4 Ideaal met vloerverwarming
4 Prijstechnisch zeer aantrekkelijk

Een persoonlijk kunstwerk
Een gietvloer is eigenlijk een 
uniek en heel persoonlijk kunst-
werk. Coating Vloer & Company 
heeft in haar gietvloercollectie 
de PU Gietvloer Green Line, de 
Coatingvloer HQ, Livingstone en de 
Design Betonvloer. Allemaal zijn ze 
helemaal naar uw wensen te ontwer-
pen, samen te stellen en af te werken.  
Uw nieuwe vloer is op die manier dus niet alleen 
de basis voor uw interieur, maar zegt ook iets over uw 
persoonlijkheid. 

Een gietvloer is toepasbaar in:
4 Woonhuis
4 Winkel
4 Kantoor
4 Horeca
4 Zorginstellingen





Leverbaar in elke 
         gewenste kleur



Ontdek onze Gietvloercollectie
Wilt u zelf ontdekken wat er allemaal mogelijk is 
op het gebied van gietvloeren? Komt u eens bij 
ons langs, dan krijgt u een kopje verse espresso 
– onze showroom is niet voor niets gevestigd in 
een oude koffiefabriek! Natuurlijk geven onze 
deskundige medewerkers u daarna graag een 
rondleiding voorzien van een uitgebreide uitleg 
over onze gietvloercollectie. U kunt dan met 
 eigen ogen zien en aan den lijve ervaren 
hoe mooi, praktisch en comfortabel 
onze gietvloeren zijn.

 
Ideaal voor elke situatie
De gietvloeren van Coating Vloer 
& Company zijn geschikt voor 
elke ruimte in woonhuis, winkel 
en kantoor. Omdat onze gietvloe-
ren een geluidsdempende werking 
hebben, zijn ze bovendien ook  
toepasbaar in flats en appartementen-
gebouwen. Indien nodig kunnen we zelfs nog 
een extra geluidsdempende laag aanbrengen. 
Kortom: Coating Vloer & Company heeft altijd de 
vloer die past bij uw situatie.





PU Gietvloer Green Line

Ondergrond

Onze gietvloer kan nagenoeg 
op elke ondergrond.

Primer X300

Aanbrengen Primer X300 
hechtlaag. Voor een optimale 
hechting.

Schraplaag EP HQ

Aanbrengen Schraplaag EP 
HQ voor het uitvlakken van 
de ondergrond en dichtzetten 
kleine gaatjes.

PU Gietvloer Green Line

Aanbrengen PU Gietvloer 
Green Line (100% Polyu-
rethaan) Met een hoge 
elasticiteit en kleurechte 
pigment concentratie.

UV Strong topcoating

Aanbrengen UV Strong 
topcoating met hoge 
slijtvastheid en optimale 
kleur bescherming.



Gietvloer Collectie

 PU GIETVLOER GREEN LINE 

 Omschrijving
4  Zelf nivellerende 2 componenten 
 gietvloer op basis van polyurethaan. 
 De vloer voelt zacht aan waardoor de 

vloer een hoog woon/ leef comfort 
heeft. 

4  Laagdikte 3 - 4 mm  
 
 Producteigenschappen
4  Verbeterde elasticiteit
4  Duurzaam
4  Naadloos
4  Voelt niet koud aan
4  Ideaal in combinatie met 
 vloerverwarming
4  Slijtvast
4  Goed chemicaliënbestand
4  Onderhoudsvriendelijk

 Toepassingsgebieden
4  Woonkamer, keuken, slaapkamer, 
 badkamer en toilet
4  Winkels
4  Kantoren 

 Kleuren 
4  In vele RAL en NCS kleuren leverbaar

 Systeemmogelijkheden
4  Leverbaar in Solo en Betonlook voor 
 een gemêleerd uiterlijk
4  Geluidsreducerend, antislip, 
 scheuroverbruggend

 DESIGN BETONVLOER

 Omschrijving
4  Een naadloze gietvloer met een 
 natuurlijke basis van cement. 
 De stoere vloer die lijkt op een 
 gepolijste betonvloer. 
4  Laagdikte circa 5 mm

 Producteigenschappen
4  Duurzaam
4  Naadloos
4  Milieuvriendelijk karakter 
4  In gebruik ontstaan lichte krasjes
 waardoor vloer eigen identiteit 
 krijgt.
4  Levendige en stoere vloer 
 met uitstraling van beton. 
4  Slijtvast
4  Onderhoudsvriendelijk

 Toepassingsgebieden
4  Woonkamer, keuken, slaapkamer 
4  Winkels
4  Kantoren 
4  Showrooms

 Kleuren 
4  Verkrijgbaar volgens de standaard 
 kleuren van Coating Vloer. Van licht 
 grijs tot antraciet en zandtinten. 
 Door de natuurlijke basis van cement 

ontstaan unieke kleurnuances. 

 LIVING STONE 

 Omschrijving
4  Naadloze vloer op basis van speciaal 

geselecteerd zand. Een bijzondere 
 vloer die door de natuurlijke samenstel-

lingen door de ambachtelijke productie 
karakter heeft. 

4  Laagdikte 5 - 6 mm

 Producteigenschappen
4  Naadloos
4  Vloeistofdicht
4  Ideaal in combinatie met 
 vloerverwarming
4  Slijtvast 
4  Goed chemicaliënbestand
4  Hoge druksterkte
4  Weinig krasgevoelig 

 Toepassingsgebieden
4  Woonkamer, keuken, slaapkamer, 
 badkamer en toilet
4  Winkels
4  Kantoren 
4  Horeca 
4  Zorginstellingen 

 Kleuren 
4 Verkrijgbaar volgens de standaard 
 kleuren van Coating Vloer. 
 Van licht- tot zeer donkergrijs en 
 verschillende lichte en donkere 
 zandtinten. 

 Systeemmogelijkheden
4  Applicatie op afschot mogelijk
4  Antislip 

 COATINGVLOER HQ

 Omschrijving
4  De Coatingvloer HQ is een hippe, 
 moderne vloer die een industriële 
 sfeer ademt. Een coatingvloer is een 
 2- componenten vloer op basis van 

epoxy en/of polyurethaan 
4  Laagdikte 0,3 – 0,8 mm

 Producteigenschappen
4  Gemakkelijk in onderhoud
4  Sterk en slijtvast, ook bij chemische 

belasting
4  Unieke look, omdat de structuur van 
 de ondergrond zichtbaar blijft.
4  Naadloos
4  Prijstechnisch zeer aantrekkelijk
4  Talloze kleuren

 Toepassingsgebieden
4  Woonkamer, keuken, slaapkamer
4  Winkels
4  Kantoren 
4  Showrooms

 Kleuren 
4  In vele RAL en NCS kleuren leverbaar.

 Systeemmogelijkheden
4  Leverbaar als antislip en 
 dampdoorlatend
4  Design naar wens aan te passen 
 met kleurvlok en/of topcoat 
4  Mat, zijdeglans en hoogglans



Wij helpen u graag verder!
Onze gietvloercollectie zelf ervaren? Dat kan in onze showroom. Van maandag tot 
en met zaterdag kunt u op afspraak langskomen. Wij nemen dan rustig de tijd om u 
alle mogelijkheden te laten zien en uw vragen te beantwoorden. Liever direct een 
advies op maat, of eerst wat algemene informatie? Onze adviseurs staan graag tot 
uw beschikking. U kunt ze bereiken op ons kantoor in Amsterdam.

Showroom:  De koffiefabriek
 Joan Muyskenweg 19
 1096 CJ Amsterdam
 Op afspraak te bezoeken!

Kantoor: Coating Vloer & Company BV
 Rustenburgerstraat 405 HS
 1072 GW Amsterdam

Telefoon: 020 - 845 26 50 
 (dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur)
Fax: 084 - 830 27 99
E-mail: info@coatingvloer.nl 
Internet: www.coatingvloer.nl
Internet: www.gietvloeramsterdam.nl
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