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De ideale basis                                  
             voor de industrie







Topkwaliteit industriële 
Coating Vloeren
Duurzaam. Hygiënisch. IJzersterk. Aan een vloer-
systeem dat wordt toegepast in een industriële 
omgeving mogen hoge eisen gesteld worden. 
Ook als het gaat om uitstraling. 
De Coating Vloer-systemen van Coating Vloer & 
Company combineren topkwaliteit met esthetiek, 
voor vloeren die naadloos aansluiten bij de unieke 
situatie binnen uw bedrijf.

Onze Coating Vloeren zijn momenteel razend 
populair in de industriële sector, en dat is niet voor 
niets. De Coating Vloer biedt namelijk een vrijwel 
eindeloos aantal mogelijkheden op het gebied 
van ontwerp en afwerking. Of u nu op zoek bent 
naar een antislip vloer voor in een garage of een 
HACCP-vloer voor in een bakkerij, er is altijd een 
vloer die bij uw wensen past.

De hygiënische vloer
Doordat onze Coating Vloeren naadloos en vloei-
stofdicht zijn, zijn ze zeer eenvoudig in onderhoud. 
Stof en vuil krijgen bovendien geen kans om 
zich op te hopen in moeilijk bereikbare naden en 
kieren. Met een dweil of boenmachine is uw vloer 
in een handomdraai weer smetteloos schoon en 
doorstaat hij elke hygiënetest.

          Geschikt voor zware 
          belasting





Ervaring en topkwaliteit 
                       geven een  strakke look



Vakmanschap garandeert 
eersteklas Coating Vloeren
Een Coating Vloer moet helemaal vlak en glad 
zijn, zodat alle voordelen die hij biedt optimaal 
kunnen worden uitgebuit. Het aanbrengen van 
een Coating Vloer is dan ook een vak apart. 
De experts van Coating Vloer & Company 
beschikken over de training, vakkennis, nauw-
keurigheid en jarenlange ervaring die daarvoor 
nodig is. Ze werken bovendien alleen met 
materialen van de allerhoogste kwaliteit en met 
het allerbeste materieel. Daardoor kunt u ervan 
verzekerd zijn dat uw nieuwe vloer van topkwali-
teit is en een optimale belastbaarheid heeft.

Topkwaliteit voor een 
aantrekkelijke prijs
Een kwaliteitsvloer hoeft niet duur te zijn.  
Ook voor bedrijven met een kleiner budget 
biedt Coating Vloer & Company uitkomst.  
Onze Coatingvloer HQ is dunner dan een  
gietvloer, maar biedt dezelfde voordelen. 
Hij is uitstekend bestand tegen chemicaliën, 
vocht en slijtage, voldoet aan de hoogste 
hygiëne-eisen en geeft elke bedrijfsruimte 
een strakke, naadloze en industriële look. 
De Coatingvloer HQ is leverbaar in verschil-
lende uitvoeringen, bijvoorbeeld antislip 
en antistatisch.



                      De veilige 
industriële vloer





IJzersterke basis 
      in de garage



       De meest hygiënische 
              oplossing in de keuken



Kleuren
De kleuren die onderdeel uitmaken van de huisstijl 
van uw bedrijf, zijn waarschijnlijk zeer zorgvuldig  
gekozen. Ze sluiten helemaal aan bij wat uw  
bedrijf uitstraalt. Bij de keuze van een bedrijfsvloer 
zou dat niet anders moeten zijn. 
De Coating Vloer-systemen van Coating Vloer & 
Company zijn daarom verkrijgbaar in vrijwel alle 
RAL-, NCS- en Sikkens kleuren, zodat u kunt 
kiezen voor de kleur of kleurencombinatie 
die past bij uw huisstijl. Ook bieden we 
u de mogelijkheid om logo’s, route-
ringspijlen of pictogrammen in de 
vloer te verwerken.

Alle voordelen van onze 
Coating Vloeren op een rij:
4Duurzaam
4Naadloos
4Snel belastbaar
4Sterk en slijtvast
4Krasbestendig 
4Veilig
4Stofvrij
4Onderhoudsvriendelijk
4Prijstechnisch aantrekkelijk
4Leverbaar in talloze kleuren en uitvoeringen
4Voor elke toepassing een geschikt systeem



Coating Vloeren: 
toepasbaar in elke situatie
Alle Coating Vloeren zijn sterk, vloeistofdicht, 
onderhoudsvriendelijk en slijtvast. Maar dat 
betekent niet dat alle Coating Vloeren hetzelfde 
zijn. Sterker nog: eigenlijk is iedere Coating Vloer 
uniek, simpelweg omdat iedere bedrijfstak en 
iedere bedrijfsruimte zijn eigen, geheel unieke 
eisen stelt aan een vloer. In een fabriekshal is een 
andere vloer nodig dan in een zorginstelling. 
Coating Vloer & Company is goed op de hoogte 
van de regels en eisen die in uw bedrijfstak 
gelden en heeft altijd een vloer die daarbij past. 
Natuurlijk houden we daarbij ook rekening met 
de wensen en voorkeuren die specifiek voor uw 
bedrijf belangrijk zijn. Zo bieden we u dus altijd 
de meest geschikte vloer voor uw bedrijfspand.

Een Coating Vloer is toepasbaar in:
4Garage
4Parkeergarage
4Magazijn
4Werkplaats
4Keuken
4Bakkerij
4Zorginstelling
4ESD-ruimte
4Fabriekshal
4Clean room
4Bouwmarkt



Veiligheid door 
      naadloze belijning



       Strak en 
                  onderhoudsvriendelijk



Ontdek onze Coating Vloer-systemen
Wilt u zelf ontdekken wat er allemaal mogelijk is op het 
gebied van Coating Vloeren? Onze adviseurs komen 
graag bij u op locatie langs. We geven u dan, naast 
voorbeelden van onze Coating Vloeren, ook graag een 
gedegen en vakkundig advies over de mogelijkheden 
die onze vloeren bieden en over de meest geschikte vloer 
in uw omstandigheden. Wilt u dus zeker weten dat u de 
juiste vloer voor uw bedrijfssituatie kiest, maak dan snel 
een afspraak met een van onze adviseurs.
 

Altijd de juiste Coating Vloer
De Coating Vloeren van Coating Vloer 
& Company zijn geschikt voor elke 
bedrijfsruimte. Of het nu gaat om een 
(parkeer)garage of fabriekshal, of 
om een showroom, werkplaats of 
magazijn. Omdat onze Coatingvloeren 
uit verschillende lagen bestaan, is het 
heel eenvoudig om de Coating Vloer aan 
te passen aan de omstandigheden. Ligt er 
bijvoorbeeld vaak vocht op de vloer, dan kunt u 
kiezen voor een antisliplaag. Ook is het mogelijk om holle 
plinten te laten aanbrengen, dan komt uw vloer meteen 
in aanmerking voor een Verklaring Vloeistofdichte
Voorziening (de voormalige PBV-verklaring). En zo zijn er 
nog veel meer mogelijkheden voor de afwerking van de 
vloer. Onze medewerkers informeren u hier graag over, 
maar u kunt er in elk geval van op aan dat we ook voor 
uw bedrijfsruimte een passend vloersysteem hebben.



Coating Vloer Systemen Industrieel 

 COATINGVLOER HQ  

 Omschrijving
4  De Coatingvloer HQ is een 2 – componenten
 epoxy, polyurea, acrylaat en/of polyurethaan 
 met zeer brede toepassings mogelijkheden.
4  Laagdikte 0,3 – 0,8 mm

 Producteigenschappen
4  Gemakkelijk in onderhoud
4  Sterk en slijtvast, ook bij chemische belasting
4  Naadloos
4  Prijstechnisch zeer aantrekkelijk
4  Talloze kleuren
4  Onderhoudsvriendelijk

 Toepassingsgebieden
4  Productieruimtes
4  Magazijnen
4  Garages
4  Parkeergarages
4  Balkons
4  Galerijen
4  Werkplaatsen

 Systeemmogelijkheden
4  Leverbaar als standaard, snel drogend, 
 antistatisch, antislip, hoog chemisch resistent  en 

dampdoorlatend
4  Decoratief naar wens aan te passen met kleurvlok 

en/of topcoat mat. 
4  Mat, zijdeglans en hoogglans

 Kleuren 
4  In vele RAL en NCS kleuren leverbaar.



 GIETCOATING HQ 

 Omschrijving
4  De Gietcoating HQ is een 2 - componenten, 
 mechanisch te belasten gietcoating op kleur. 
 Deze is op basis van epoxy, polyurea of acrylaat.
 Optioneel te gebruiken als instrooilaag.  
4  Laagdikte 1 mm

 Producteigenschappen
4  Naadloos en  stofvrij. 
4  Zeer duurzaam en slijtvast, 
4  Goede chemische belastbaarheid
4  Goed reinigbaar en vloeistofdicht. 
4  Veiligheidsverhogend 
4  Weekmakerbestendig 
4  Mechanisch belastbaar

 Toepassingsgebieden
4  Productiebedrijven
4  Magazijnen
4  Werkplaatsen
4  Montagehallen
4  Garages
4  Parkeergarages

 Systeemmogelijkheden
4  Leverbaar als standaard, snel drogend, antistatisch, 

(grove) antislip, hoog chemisch resistent en damp-
doorlatend.

4  Decoratief naar wens aan te passen met kleurvlok 
en/of topcoat mat. 

4  Mat, zijdeglans en hoogglans

 Kleuren 
4  In vele RAL en NCS kleuren leverbaar.

 EP GIETVLOER A300 HQ

 Omschrijving
4  De Gietvloer A300 HQ is een zelf nivellerende 
 2 of 3 componenten gietvloer op basis van 
 epoxy en/of polyurethaan die industrieel 
 belastbaar is.  
4  Laagdikte 2 - 4 mm

 Producteigenschappen
4  Stoot- en slagvast
4  Naadloos en stofvrij
4  Zeer duurzaam en slijtvast
4  Goede chemische belastbaarheid
4  Veiligheidsverhogend
4  Goed reinigbaar en vloeistofdicht. 
4  Weekmakerbestendig 
4  Industrieel belastbaar

 Toepassingsgebieden
4  Productiebedrijven
4  Magazijnen
4  Werkplaatsen
4  Montagehallen
4  Garages
4  Bouwmarkten
4  Drukkerijen
4  ESD-ruimtes

 Systeemmogelijkheden
4  Leverbaar als standaard, elektrisch geleidend
 (ESD) antistatisch, geluidsreducerend, antislip,
 scheuroverbruggend en hoog chemisch resistent.
4  Decoratief naar wens aan te passen met kleurvlok
 en/of topcoat mat.
4  Mat, zijdeglans en hoogglans

 Kleuren 
4  In vele RAL en NCS kleuren leverbaar.
 

 TROFFELVLOER HQ 

 Omschrijving
4  De Troffelvloer HQ is de robuuste vloer voor 
 industriële toepassing. 
4  De Troffelvloer HQ is een 3 componenten
 epoxy vloerafwerking die mechanische en 
 chemische belastbaaar is. 
4  Laagdikte 5 - 10 mm

 Producteigenschappen
4  Mechanisch zeer zwaar belastbaar
4  Hoge slijtvastheid en druksterkte
4  Duurzame vloerafwerking
4  Chemicaliën resistent
4  Goed reinigbaar
4  Voldoet aan HACCP eisen 

 Toepassingsgebieden
4  Bakkerijen
4  Grootkeukens
4  Slagerijen 
4  Werkplaatsen
4  Koelcellen
4  Garages

 Systeemmogelijkheden
4  Applicatie op afschot mogelijk
4  Holle plint afwerking
4  Leverbaar in normaal en antislip

 Kleuren 
4  Verkrijgbaar volgens de standaard kleuren van 

Coating Vloer.



Wij helpen u graag verder!
Zelf ervaren wat de mogelijkheden van een Coating Vloer-systeem zijn? Onze tech-
nisch adviseurs komen graag bij u op locatie langs. Ze nemen rustig de tijd om u alle 
mogelijkheden te laten zien en uw vragen te beantwoorden. En daarbij nemen ze 
uiteraard ook uw specifieke situatie en wensen in overweging. Zo krijgt u dus altijd 
een advies op maat. Wilt u een afspraak maken met een van de technisch adviseurs 
van Coating Vloer & Company? 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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