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Coatingvloer.nl is dé specialist op het gebied van naadloze 
vloerafwerkingen. U heeft bij ons de keuze uit een groot assortiment 
aan gietvloeren, design betonvloeren en vloercoatings. Praktische 
vloeren met een luxe uitstraling, passend bij elk interieur en op 
maat gemaakt. Bij Coatingvloer.nl gaat alles over het vinden van 
de perfecte vloer. Door het grote aantal mogelijkheden voldoen 
onze vloeren precies aan uw wensen. Zo vindt u altijd wat u zoekt!    

Coatingvloer.nl is opgericht in 2009. Wij zijn een familiebedrijf 
met een warme en persoonlijke bedrijfscultuur, waar teamwork 
erg belangrijk is. We leveren hoge kwaliteit vloeren en bieden 
uitgebreid persoonlijk advies. Het doel van ons gehele team is dat 
u 100% tevreden bent. U bent van harte welkom in onze showroom 
in Amsterdam waar we u graag meer vertellen over onze vloeren. 

Bij Coatingvloer.nl staat duurzaamheid voorop. We maken 
bewuste keuzes op diverse vlakken. Ons pand is energiezuinig en 
onder andere voorzien van milieuvriendelijke ledverlichting. We 
gebruiken gerecycled papier, duurzame apparatuur en herbruikbare 
inktcartridges. Daarnaast worden de kunstharsen voor de vloeren 
CO2-neutraal geproduceerd in onze groenste fabriek van Nederland. 

Als gastheer heet ik u op zaterdagen welkom in onze prachtige showroom. Ik ben erg trots op de snelle 
en toegewijde service die we leveren. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u 100% tevreden 
bent. Omdat we gietvloeren in diverse uitvoeringen en kleuren hebben, bieden we u exact de vloer aan 
waar u naar op zoek bent. Ons team is jong en onderling heerst er een prettige sfeer, waardoor ik met 
plezier voor Coatingvloer.nl werk. Wellicht tot ziens in de showroom!       
Herman

Bij Coatingvloer.nl werken we met een positief, energiek en dynamisch team. We zijn altijd bereid om 
een stapje extra te zetten voor de klant. We streven naar het beste resultaat! Dat maakt Coatingvloer.nl 
zo bijzonder. Als salesmanager ben ik trots op de beleving en het resultaat dat we neerzetten. 
Marjolein

Werken in een team waarbij we niet alleen elkaars collega’s zijn, maar ook een hechte vriendschap 
kennen. Dat maakt deze samenwerking uniek en onze klantenservice nog beter.
Vincent

“
“
“

Onze Collega’s



Service 
 & advies
We staan bekend om de goede service 
die we leveren. Bij Coatingvloer.nl wordt 
u uitstekend geholpen en begeleid. Het 
begint allemaal met keuzes maken in onze 
showroom. Hier geven we u professioneel 
advies op basis van uw wensen. Wanneer 
u voor een vloer van Coatingvloer.nl kiest, 
bieden we u gedurende het complete 
project advies en projectbegeleiding aan. 

Over de werkwijze van Coatingvloer.nl zijn 
we erg tevreden. Een aanrader!
Bewoners van een nieuwbouwwoning in Den Haag “

Ambacht & 
betrokkenheid

Het aanbrengen van de vloer wordt 
uitgevoerd door ons team van specialisten. 
Zij brengen de vloer op ambachtelijke wijze 
aan. Hierdoor is elke vloer uniek en perfect 
op maat gemaakt. Iedere vloer bestaat 
uit meerdere lagen die we met precisie 
aanbrengen. Het resultaat is een naadloze 
en sterke vloer. Welke vloer u ook kiest, wij 
streven naar perfectie.

We hebben in de loop der jaren veel 
expertise opgedaan. We beschikken 
daarom over uitgebreide kennis van de 
verschillende gietvloeren die we leveren, 
maar daar blijft het niet bij. We zijn altijd 
op zoek naar verbeteringen en nieuwe 
technieken. Ook blijven we op de hoogte 
van de nieuwste trends en innovaties. 
Zo kunnen we u altijd de beste vloeren 
aanbieden.



Kwaliteit
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit 
van onze vloeren. Daarom gebruiken 
we alleen de beste materialen. 
De kunstharsen die we gebruiken 
produceren we zelf in de groenste 
fabriek van Nederland. Zo zijn 
we zeker van constante kwaliteit.  

Ons team bestaat uit ervaren specialisten 
die onze vloersystemen op ambachtelijke 
wijze in uw bedrijf aanbrengen. Door de 
combinatie van de beste materialen en 
een ervaren team leveren we vloeren van 
de hoogst mogelijke kwaliteit, waar u 
jarenlang van geniet. We zijn trots op elke 
vloer die ons team aanbrengt.

We zijn erg tevreden over het werk van Coatingvloer.nl. 
De uitvoering, maar ook de gehele begeleiding tijdens 
het proces waren uitstekend.
Bewoners van een nieuwbouwwoning in Diemen“



Solo Steel

In hartje Haarlem is een woonkerk 
gerealiseerd met diverse appartementen. 
Zo veel mogelijk van de ouderwetse 
details zijn in de architectuur behouden 
gebleven. In dit voorbeeld ziet u hoe twee 
werelden schitterend samenkomen: een 
monumentaal pand met een moderne 
gietvloer. Het resultaat is zeer karakteristiek: 
warm, maar toch strak.

Op advies van de architect is er gekozen 
voor een polyurethaan vloer met een lichte 
kleur: Solo Steel. Deze kleur past uitstekend 
bij het authentieke metselwerk in de zachte 
tinten koraalrood en okergeel. Een lichte 
vloer voorkomt dat de woonruimte te 
donker wordt. En accentueert de klassieke 
lichtbogen. De polyurethaan zorgt ervoor 
dat de vloer zacht, warm en licht elastisch 
aanvoelt.  

PU Gietvloer Green Line

“
Coatingvloer.nl heeft zowel naar onze 
wensen, als naar die van de architect 
geluisterd. Er is gekeken naar het grotere 
geheel, waardoor alles mooi samen is 
gekomen.
Bewoners van het appartement in Haarlem



Solo Ijzer

Voor het zitgedeelte van de woonkamer 
stond de keuze voor een houten vloer met 
visgraat al vast. In de rest van de ruimtes 
loopt de gietvloer naadloos in elkaar over. 
Op de afbeelding is te zien hoe prachtig de 
houten vloer samengaat met de gietvloer. 
De klant koos voor de kleur Solo IJzer. De 
vloer geeft de ruimte een strakke uitstraling. 
De kleur is een ideale combinatie met de 
donkergrijze en zwarte elementen. 

In deze woning is de gietvloer gelegd tot 
en met de badkamer. Het voordeel van 
een gietvloer is dat u voortaan geen last 
meer heeft van naden en voegen, waar vuil 
en vocht achter blijft hangen. Overtollig 
vocht neemt u gemakkelijk op met een 
vloerenwisser. De gietvloer betrekt de 
badkamer bij het geheel. En zorgt voor een 
uitnodigende & luxueuze stijl. 

PU Gietvloer Green Line

“
Van onze ideeën naar de werkelijkheid: 
we vinden het resultaat erg goed.
Bewoners van de nieuwbouwwoning in Aalsmeer



Betonlook
Silika

Bij de keuze voor een polyurethaan 
gietvloer heeft u de mogelijkheid om 
voor een enkele effen kleur te kiezen of 
twee kleuren te combineren. De kleuren 
vlinderen we in de vloer, waardoor we 
een betonlook creëren. De grootte van de 
vleug in de betonlook bepaalt u zelf. Hoe 
groter de vleug, hoe rustiger het resultaat. 
U geniet van de authentieke uitstraling van 
beton, terwijl de polyurethaan zacht en 
warm aanvoelt.

We adviseren u over zowel de functie als 
de beoogde interieurstijl die u nastreeft. In 
deze woning is er gekozen voor natuurlijke 
accenten van onbewerkt hout, riet en jute. 
Deze elementen lichten de ruimte op en 
geven het een warme sfeer. Wist u dat een 
PU Gietvloer Green Line ook uitstekend 
te combineren is met vloerverwarming? 
Polyurethaan geleidt de warmte goed, 
waardoor u direct bespaart op uw 
energierekening.

PU Gietvloer Green Line

“
“Wij zijn uitstekend begeleid. Onze situatie 
was dan ook uitzonderlijk en erg complex.”
Bewoners van de woning in Almere



Betonlook 
Loft

In deze woning hebben we de polyurethaan 
gietvloer op zowel de begane grond als 
op de eerste verdieping gegoten. Om 
geluidsoverlast te voorkomen kunnen we 
het Rubber Comfort Systeem toepassen. 
Dit is een geluiddempende laag die we 
tussen de bestaande lagen van de PU 
Gietvloer Green Line gieten. De laag zorgt 
voor een geluidsreductie van maar liefst 20 
decibel en leveren we met certificaat. 

We brengen onze gietvloeren regelmatig 
aan in nieuwbouwwoningen. In sommige 
gevallen duurt het nog enkele maanden tot 
jaren voordat de woning gebruiksklaar is. 
In overleg met u bepalen we de gewenste 
opleveringsdatum. Na voltooiing van de 
bouw brengen we de gietvloer aan. Nog 
voordat u uw nieuwe woning betrekt. Zo 
hebben wij de tijd om de vloer stofvrij uit 
te laten harden én geniet u direct van een 
huiselijke sfeer. 

PU Gietvloer Green Line



Perfect Grey

Deze unieke splitlevelwoning bestaat 
uit meerdere woonlagen op eenzelfde 
verdieping. Dit maakt de woning zo speels 
en ruimtelijk. De woning werd voorheen 
gebruikt als winkelruimte. Waar we nu de 
keuken op de foto’s terugzien, zat voorheen 
de opslagplaats van de winkel. Het laagste 
level had een plafond, die door de nieuwe 
bewoners is weggehaald. Dit maakt het nu 
een ideale plek voor de keuken. 

De Design Betonvloer ECO® bestaat voor 
90% uit beton. De vloer geeft uw woning 
een robuuste uitstraling. De authentieke 
look van een betonvloer gaat mooi 
samen met andere materialen, zoals de 
gemetselde muur, groene planten en 
houten accenten. De bewoners kozen voor 
een glazen balustrade in de woonkamer, 
waardoor de ruimte nog opener is en de 
woning een fijne flow heeft gekregen.

Design Betonvloer ECO®

“Dit is het project dat mij het meest is 
bij gebleven van het afgelopen jaar. Een 
unieke ruimte met meerdere levels!” “Swen, Team Coatingvloer.nl 



Design Betonvloer ECO®

Perfect Grey

In de volgende woning is duidelijk de 
authentieke uitstraling van het beton te 
zien. Doordat de vloer voor 90% bestaat 
uit puur beton, komt de gevlinderde 
structuur helemaal tot zijn recht. De 
Design Betonvloer ECO® heeft daarom een 
fijne, natuurlijke uitstraling. Die uitstekend 
samengaat met andere natuurlijke 
grondstoffen, zoals in dit voorbeeld is 
te zien in de verschillende warme tinten 
beige, bruin en okergeel.

De Design Betonvloer ECO® dankt 
zijn naam aan zijn milieuvriendelijke 
eigenschappen. De vloer bestaat volledig 
uit natuurlijke grondstoffen en is gecreëerd 
om de CO2-uitstoot tot een minimum te 
beperken. Combineert u de vloer met een 
vloerverwarming, dan heeft u de meest 
duurzame optie!

De betonvloer is in de kleur Perfect Grey 
gegoten. Dit is de populairste én warmste 
grijstint binnen onze collectie. Naast 
milieuvriendelijk is deze betonvloer 
onderhoudsvriendelijk, slijtvast en 
naadloos. 



Storm

Onze Design Betonvloer PURE® heeft 
dezelfde natuurlijke uitstraling als de ECO®, 
alleen is het vloersysteem dunner. Bent 
u op zoek naar een vloer met een warme 
uitstraling, dan is dit een aanrader. De 
kleur van de vloer neigt meer naar taupe 
grijs. In deze woning hebben we de kleur 
Storm aangebracht. De neutrale kleur is 
met vrijwel iedere interieurstijl een match. 

Een vloer die écht leeft en waar op geleefd 
mag worden. Een betonvloer is uiterst 
prettig bij een huishouden met kinderen of 
huisdieren. Morst er wat op de grond, dan 
is het met een slag weer schoon. U hoeft 
geen schoonmaakmiddelen te gebruiken, 
wat op zijn beurt weer beter is voor het 
milieu. 

Design Betonvloer PURE®

“
De betonvloer mocht best strak ogen, 
maar niet te strak. Een vloer die er 
levendig uitziet en een stoer karakter 
heeft, dat vinden we écht mooi. Daarom 
hebben we de keuze gemaakt voor de 
Design Betonvloer PURE®.
Bewoners van het appartement in Amsterdam



PU Gietvloer Green Line Betonlook Pyriet

Design Betonvloer ECO® Perfect Grey PU Gietvloer Green Line Betonlook Papier

PU Gietvloer Green Line Betonlook Papier

PU Gietvloer Green Line Betonlook Urban Grey

Design Betonvloer ECO®  Perfect Grey PU Gietvloer Green Line Betonlook Concrete

PU Gietvloer Green Line Betonlook Silika



Design Betonvloer ECO®  Perfect Grey

PU Gietvloer Green Line Solo Balanced Spa PU Gietvloer Green Line Betonlook Loft

PU Gietvloer Green Line Betonlook  Lood

PU Gietvloer Green Line Betonlook Urban Grey

PU Gietvloer Green Line Solo Steel Design Betonvloer ECO®  Perfect Grey

Nog meer 
van onze 
projecten 
zien?
Kijk dan eens op:
www.coatingvloer.nl/nieuws



Impressie

Solo

Systeemopbouw

Populairste toepassing
Gehele woning

Belangrijkste eigenschap
Meest comfortabel

Samenstelling
100% Polyurethaan

Laagdikte 
ca. 2-3 mm

Ondergrond

Primer X300

Flex Schraplaag

PU Gietvloer Green Line

UV Strong Topcoating

PU Gietvloer Green Line 

Ondergrond

Primer X300

Flex Schraplaag

PU Gietvloer Green Line

UV Strong Topcoating

Ondergrond

Primer X300

Flex Schraplaag

PU Gietvloer Green Line

UV Strong Topcoating

Ondergrond

Primer X300

Flex Schraplaag

PU Gietvloer Green Line

UV Strong Topcoating

Ondergrond

Primer X300

Flex Schraplaag

PU Gietvloer Green Line

UV Strong Topcoating

Ondergrond

Primer X300

Flex Schraplaag

PU Gietvloer Green Line

UV Strong Topcoating

Betonlook

Ondergrond

Primer X300

Primer X300 inzanden Grip

Design Betonvloer ECO®

Steenolie SL

PU Strong Topcoat

Design Betonvloer ECO®
Systeemopbouw

Impressie

Populairste toepassing
Benedenverdieping

Belangrijkste eigenschap
Industriële uitstraling

Samenstelling
10% polyurethaan 
90% beton

Laagdikte 
ca. 5-6 mm

Ondergrond

Primer X300

Primer X300 inzanden Grip

Design Betonvloer ECO®

Steenolie SL

PU Strong Topcoat

Design Betonvloer PURE®

Ondergrond

Primer X300

Primer X300 inzanden Grip

Design Betonvloer PURE®

PU Strong Topcoat

PU Strong Topcoat

Impressie

Systeemopbouw

Populairste toepassing
Benedenverdieping

Belangrijkste eigenschap
Industriële uitstraling

Samenstelling
10% polyurethaan 
90% beton

Laagdikte 
ca. 2-3 mm

Ondergrond

Primer X300

Primer X300 inzanden Grip

Design Betonvloer PURE®

PU Strong Topcoat

PU Strong Topcoat

Rubber Comfort Systeem
Systeemopbouw

Contactgeluidsreductie <20db
Scheuroverbrugging  Class A5 >2,0mm

Geluiddempende laag
In sommige gevallen is een geluiddempende laag onder uw gietvloer aan te 
raden. In appartementen weergalmen geluiden makkelijker. Bij een slechte 
isolatie hoort u veel geluiden van de buren en vice versa. Een geluiddempende 
laag is dan een goede oplossing. Laat u uw bovenverdieping leggen? Ook 
dan kan een extra geluiddempende laag het verschil maken. Houdt u er 
overigens wel rekening mee dat de gietvloer enkele millimeters dikker 
uitvalt.

Ondergrond

Primer X300

PU Glue

PU Gietvloer Green Line

Rubber Comfort Systeem

PU Sealer

PU Schraplaag

PU Strong Topcoat

Ondergrond

Primer X300

PU Glue

PU Gietvloer Green Line

Rubber Comfort Systeem

PU Sealer

PU Schraplaag

PU Strong Topcoat

+ Granito



Showroom/Kantoor
Duivendrechtsekade 62 

1096 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 23282

1100DT Amsterdam

Vraag gemakkelijk en snel een offerte aan via coatingvloer.nl/offerte
020 - 845 26 50 (dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur)
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