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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 energiezuinige ledverlichting. We gebruiken 
gerecycled papier, duurzame apparatuur en herbruikbare 
inktcartridges. Daarnaast worden de kunstharsen voor de vloeren 
CO2-neutraal geproduceerd in de 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 zal de klant ook waarderen.
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 zeer te spreken over het advies, 
de begeleiding en natuurlijk het 
resultaat van onze ESD gietvloer. Dit 
maakt ons werk stukken veiliger!
Techbedrijf uit Haarlem



We starten met het gebruiksklaar maken 
van uw vloer. Voor het beste resultaat 
schuren we de ondergrond op. Dit zorgt 
voor verwijdering van vuil en een strakker 
en ruwer oppervlak voor een betere 
hechting van de gietvloer. 
Afhankelijk van de grootte en 
toegankelijkheid van de ruimte gebruiken 
we 2 verschillende technieken:  

1. Betonschuren met een diamant komschijf 
Deze techniek is geschikt voor kleine 
ruimtes en moeilijk bereikbare plekken. 
De handmachine is zeer wendbaar en 
zorgt voor een goede opruwing van de 
ondergrond. 

2. Stofarm kogelstralen
De kogelstraalmachine schiet met hoge 
druk kleine metalen balletjes op het 
oppervlak, om deze tezamen met het 
stof vervolgens weer op te nemen. Deze 
techniek werkt snel, efficiënt en zorgt voor 
een ultime hechting.

Wist u dat wij met één straalmachine maar 
liefst 2.000 m² per dag kunnen stralen?

Ondergrond voorbereiden

Bekijk dit project van voorbereiding tot resultaat:
www.coatingvloer.nl/vloercoating



Onze gietvloeren zijn zowel fraai als 
praktisch. Tegenwoordig hoeft een 
autoshowroom er helemaal niet meer 
stoffig of kaal uit te zien. Met een gietvloer 
creëert u zowel een prettige werkomgeving, 
als een aantrekkelijke bedrijfsuitstraling 
naar uw klanten toe.
 
De voornaamste voordelen van een 
gietvloer zijn dat hij slijtvast en bestand is 
tegen (zeer) zware belasting. 

Heeft u momenteel een betonvloer in uw 
showroom? Beton neemt de vloeistoffen 
op, waardoor u minder goed beschermd 
bent. Onze gietvloeren zijn bestand tegen: 
olie, chemicaliën of andere (lekkende) 
vloeistoffen.

Een veilige garagevloer

“
We krijgen regelmatig complimenten over 
onze vloer. Het resultaat is strak en sluit op 
onze merknaam aan. We zijn zeer tevreden!
DB exclusive



We leveren onze industriële vloeren voor 
een scala aan bedrijfssectoren. Door onze 
jarenlange ervaring voorzien we u van 
gepast advies voor uw bedrijf. 

Voor de ene branche is het van belang dat 
de vloer tegen hitte, zuren en chemicaliën 
bestand is. Voor de andere branche moet 
de vloer vloeistofdicht, stofvrij en zeer 
belastbaar zijn. 

Werkt u met grote machines of thermische 
apparatuur? We gaan met u het gesprek 
aan en komen tot de perfecte oplossing. 
Op deze manier garanderen we dat 
uw vloersysteem zowel decoratief als 
functioneel is. 

Een gietvloer in uw fabriek 



Binnen de horeca denken we in zowel 
praktische voordelen voor uw keuken 
als de ambiance binnen uw restaurant 
of winkel. Onze design gietvloeren zijn 
populair vanwege de industriële en strakke 
uitstraling.

In uw keuken is een gietvloer met name 
fijn vanwege de onderhoudsarme 
eigenschappen. De vloer is tevens 
vloeistofdicht waardoor hij voldoet aan de 
HACCP-richtlijnen. 

Geen voegen of naden waar vuil achter kan 
blijven hangen. Een gietvloer is compleet 
naadloos en veegt u gemakkelijk schoon. 
Voor extra gebruiksgemak adviseren wij 
u te kiezen voor holle plinten waar de 
gietvloer overheen wordt aangebracht. 
Op die manier blijft er geen vuil of vocht in 
hoeken of gleuven hangen.

Onderhoudsarme 
horecavloeren en -keuken



Daar waar u uw bezoekers en klanten 
ontvangt, wilt u de branding van uw bedrijf 
goed neerzetten. Een gietvloer is strak en 
in vele kleuren beschikbaar.
 
Wist u dat een gietvloer ook te combineren 
valt met vloerverwarming? Verwerk 
het verwarmingssysteem compleet 
onder uw vloer en verhoog direct de 
gebruiksvriendelijkheid van uw ruimte.
 
Zelfs wanneer er goed gebruik wordt 
gemaakt van uw winkel of kantoor, blijft 
u jarenlang genieten van een constant 
resultaat. Een gietvloer is slijtvast en 
makkelijk te onderhouden. 

U heeft de keuze om extra opties in uw vloer 
te laten verwerken, zoals: kleurvlokken of 
antislipkorrels. 

Design gietvloer in 
uw winkel of kantoor 



De veelzijdigheid van een 
parkeergaragevloer

Een parkeergarage vraagt om hoge eisen 
als het aankomt op de veiligheid van de 
ruimte. Hiervoor bieden we meerdere 
oplossingen aan. 

In eerste instantie dient de garagevloer een 
duidelijke bewegwijzering te hebben, om 
het verkeer te stroomlijnen. Dit verzorgen 
we door kleuren in de vloer te verwerken. 
Met de kleuren creëren we parkeervakken 
en pijlen die voorgoed zichtbaar blijven.
 
Het grootste gevaar binnen een garage 
is lekkende vloeistoffen, zoals olie. Onze 
garagevloeren zijn daarom vloeistofdicht 
gemaakt. 

Om slippen te voorkomen – met name op 
hellingen – verwerken we een antislipkorrel 
in de vloer. 

Tot slot zijn onze vloeren natuurlijk slijtvast 
en bestand tegen zware belasting. 



BasicMoss

Een elektrisch geleidende vloer staat 
ook wel bekend als een ‘antistatische 
bedrijfsvloer’. Een voorbeeld hiervan is 
onze ESD Gietvloer 2400.
 
ESD staat voor Electro Static Discharge: 
elektrostatische ontlading. De vloer 
beschermt personen en apparaten tegen 
wegvloeiende elektriciteit door middel van 
een geleidend systeem. 

Voorbeelden van ruimtes waar dit van 
belang is zijn: operatiekamers, computer- 
of serverruimtes, productiehallen van 
elektronica. 

We beschermen u door koperen 
geleidingsstrippen in de eerste laag primer 
te verwerken. Daar bovenop gieten we een 
carbon primer die goed geleid. 

De primer wordt uitvoerig getest voordat 
we de laatste laag van de gietvloer 
aanbrengen. 

Elektrisch geleidende vloer



Magazijn

Warenhuis Antislip vloer

Bakerij

Fabriek

Auto showroom Fabriek

Sportschool



Kantoor

Museum Kantoor

Autogarage

Bedrijfsruimte

Magazijn Gietvloer

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



Systeemopbouw

Systeemopbouw

Systeemopbouw

Populairste toepassing
Magazijn

Belangrijkste eigenschap

Laagdikte
ca. 0,5mm

Populaiste toepassing
Magazijn

Samenstelling
95 Epoxy, 5% Mortel

Hoogte
ca. 3cm

Populairste toepassing
Magazijn

Belangrijkste eigenschap

Populairste toepassing
Bedrijfsruimte

Belangrijkste eigenschap

Populairste toepassing
Bakkerij

Belangrijkste eigenschap

Populairste toepassing
ESD protected area

Belangrijkste eigenschap

Ondergrond

EP Primer X300

EP Gietcoating HQ

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

EP Coatingvloer HQ 

EP Coatingvloer WB 

EP Gietcoating HQ 

Ondergrond

EP Primer X300

ALU Strip

EP Screed 

Holle plint

EP Gietvloer A300

Systeemopbouw Systeemopbouw Systeemopbouw

Systeemopbouw

Toevoeging Antislip (optioneel)

Ondergrond

EP Primer X300

EP Screed 

EP Gietvloer A300

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

Kwartsmix N Laag

Troffelvloer HQ

1e Seallaag EP7950

2e Seallaag EP7950

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

Geleidingsstrippen, koperband

Geleidende Primer EP6500

ESD Gietvloer 2490®

Toevoeging Antislip (optioneel)

Ondergrond

EP Primer X300

EP Screed 

EP Gietvloer A300

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

Kwartsmix N Laag

Troffelvloer HQ

1e Seallaag EP7950

2e Seallaag EP7950

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

Geleidingsstrippen, koperband

Geleidende Primer EP6500

ESD Gietvloer 2490®

EP Gietvloer A300 EP Troffelvloer HQ ESD Gietvloer 2490

Holle plint

Samenstelling
100% Epoxy

Laagdikte 
0,5 mm

Samenstelling
100% Epoxy

Laagdikte 
 ±1 mm

Samenstelling
100% Epoxy

Laagdikte 
2-3 mm

Samenstelling
50% Epoxy
50% Troffel

Laagdikte 
5-6 mm

Samenstelling
95% Epoxy
5% Koper

Laagdikte 
2-3 mm

Ondergrond

EP Primer X300

EP Gietcoating HQ

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

Ondergrond

EP Primer X300

ALU Strip

EP Screed 

Holle plint

EP Gietvloer A300

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

EP Coatingvloer HQ

EP Coatingvloer HQ (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

EP Coatingvloer WB

EP Coatingvloer WB (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

EP Coatingvloer HQ

EP Coatingvloer HQ (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

EP Coatingvloer WB

EP Coatingvloer WB (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

EP Coatingvloer HQ

EP Coatingvloer HQ (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

EP Coatingvloer WB

EP Coatingvloer WB (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

EP Coatingvloer HQ

EP Coatingvloer HQ (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Ondergrond

EP Primer/Screed X300

EP Coatingvloer WB

EP Coatingvloer WB (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)



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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