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Gietvloerenstore
Gietvloerenstore.nl is gespecialiseerd in het
leggen van gietvloeren, woonbeton en in het
egaliseren van vloeren. Gietvloeren zijn erg
in de opkomst en dit komt doordat ze een
modern en industrieel uiterlijk geven aan uw
ruimte. Een gietvloer is een gegoten vloer
bovenop uw ondervloer en zijn te krijgen in
veel verschillende kleuren en designs. Ze

Gietvloerenstore is een ervaren
en innoverend bedrijf met een
persoonlijke benadering waarbij uw
wensen centraal staan. Zo krijgt u
altijd een persoonlijk advies en een
aanbod op maat.
De voorbereiding is erg belangrijk,
maar dit doen we dan ook graag
samen met u. Wij geven u vooraf
een uitgebreid kleurenadvies en wij
nemen met u de stappen één voor
één door. Zo komen wij samen met
u tot de perfecte gietvloer en een
waanzinnig interieur waar u al jaren
van droomt en heel veel plezier van
zult hebben!

bestaan meestal uit vier lagen die samen
niet meer dan 3 millimeter dik zijn, soms
zijn er meer lagen nodig. U krijgt zo dus een
naadloze, strakke, duurzame aaneengesloten
vloer die niet veel onderhoud nodig heeft.
Door met materialen van hoogwaardige
kwaliteit te werken, garanderen wij u jarenlang
plezier van uw gietvloer.

Wat houdt
gietvloer in?
U heeft gietvloer vast wel gezien bij
iemand thuis of in een bedrijfspand.
Wellicht overweegt u op dit moment om
over te gaan op het aanschaffen van
een gietvloer. Maar wat is een gietvloer
nu precies?
Gietvloeren zijn vloeren met een moderne
uitstraling en volledig naadloos. Een
gietvloer wordt aangebracht door het
gieten van een stof op een ondervloer,
die vervolgens uithardt. Een gietvloer
wordt dus niet gelegd, maar gegoten.
Gietvloeren worden gegoten met onder
andere kunststof, beton, polyurethaan
of epoxy. Soms wordt er ook gewerkt
met een mengsel van polyurethaan en
cement.

Een gietvloer kunt u
aan een aantal dingen
herkennen:
Hygiëne:

De vloer is gemakkelijk schoon te
houden door middel van stofzuigen of
dweilen met water.

Geluiddempend:

Een gietvloer is volledig geluiddempend
en zorgt dus voor veel rust in huis. Zeker
met (jonge) kinderen is dat erg prettig.

Uitstraling:

Door een gietvloer te leggen, krijgt het
huis gelijk een strakke en moderne
uitstraling.

Brandveilig:

Een gietvloer vat geen vlam en is dus
volledig brandveilig.

Soorten en kleuren:

Een gietvloer kan helemaal naar
persoonlijke smaak en wens gelegd
worden.

Vloerverwarming:

Een gietvloer is prima te combineren
met vloerverwarming. Let er wel op dat
die eerst wordt gelegd en daarna pas de
gietvloer.

Verschillende gietvloeren
Gietvloeren zijn beschikbaar in verschillende
materialen. Een gietvloer kan dus helemaal
naar persoonlijke smaak gemaakt geworden.
De bekendste gietvloeren zijn epoxy of

polyurethaan. Ook zijn er andere
toepassingen beschikbaar namelijk
cementgebonden en mortex.

Epoxy

Polyurethaan (PU)

Epoxy is harder steviger materiaal dan
bijvoorbeeld polyurethaan. Ook komen de
kleuren bij epoxy beter tot zijn recht. Dit komt
onder andere doordat epoxy zich beter kan
mengen met kleurstoffen. Een nadeel kan zijn
dat epoxy vloeren sneller verkleuren. Voordeel
is wel dat epoxy vloeren beter schoon te maken
zijn en minder snel strepen of schoenafdrukken
achterlaten.

Cement

Deze vloer wordt vaak afgewerkt met een
beschermlaag die bestaat uit polyurethaan of
wax. Hierdoor zullen ze veel minder stof en
vuil opnemen. De vloer is niet bestemd tegen
vocht, ondanks dat hij een beschermende laag
heeft. De vloer is zowel met een matte- als een
glanzende laag af te werken.

Polyurethaan vloeren worden veelal afgewerkt
met een matte aflak laag. Een polyurethaan
vloer wordt meestal gebruikt in woningen
of kantoorpanden. Ook deze vloer kan
snel verkleuren en is niet krasbestendig.
Polyurethaan is wel steviger materiaal, in
tegenstelling tot epoxy vloeren.

Mortex

Deze kan je herkennen bij onder andere
zwembaden, douches en badkuipen. Dat komt
doordat het materiaal waterdicht is. Doordat de
vloer waterdicht is, is hij prima te gebruiken in
vochtige ruimtes, mocht je daar een gietvloer
willen gieten. Doordat de vloer bestaat uit
cement, toeslagstoffen en kalk, is hij na het
aanbrengen direct waterdicht.

Geschikt voor bedrijven
en particulieren?
Een gietvloer is volledig naadloos en
speciaal ontwikkeld voor loodsen en
fabrieksgebouwen. Daarmee waren
gietvloeren ook erg geschikt voor bedrijven.
Gietvloeren zie je dan ook vaak terug in
bijvoorbeeld sportscholen, magazijnen of
garages etc.
Tegenwoordig is de gietvloer ook steeds
meer in opkomst bij particulieren waardoor
het ook veel geplaatst wordt in woningen. Dit
mede doordat gietvloer veel voordelen met
zich meebrengt zoals gebruiksvriendelijkheid
en geluiddempend is.
Wel moet u er rekening mee houden met
het feit dat gietvloeren niet overal geplaatst
kunnen worden. Niet ieder pand is namelijk
geschikt voor het plaatsen van een gietvloer.
Gietvloeren zijn erg gevoelig voor scheuren
wanneer het pand kan bewegen, zoals
wolkenkrabbers of panden op grote hoogten.
Laat een gietvloer daarom altijd plaatsen
door een ervaren professional want voor het
plaatsen van een gietvloer wordt er eerst
een werkbezoek gehouden om te kunnen
beoordelen met betrekking tot het plaatsen
van gietvloer.

Wat kan een gietvloer gaan kosten?
De gietvloerprijs is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal vierkante meters, de
arbeidskosten, de staat van de ondervloer, soort vloer en kleur. Voor de gietvloer prijzen willen wij
liever een vaste prijsafspraak maken echter kunnen we ook een prijs per m2 geven alleen zoals
eerder gezegd is dat weer afhankelijk van verschillende factoren.

De kleur

Type ondervloer

De vierkante meters

Soort gietvloer

Gietvloeren kunnen in heel veel gewenste
kleuren geleverd worden. Dat ligt helemaal aan
jouw persoonlijke smaak. Echter heeft de kleur
wel effect op de prijs. Een basiskleur wordt altijd
geleverd onder een basisprijs. De basisprijs is
per bedrijf verschillend. Mocht je een aparte
kleur willen dan is dat zeker ook mogelijk.

Het kostenplaatje hangt voor een groot deel af
van de gebruikte apparatuur, de voorbereiding
en het transport. Een groter oppervlak is vaak
een makkelijkere klus, dan het gieten van een
kleiner oppervlak.

Voordat de gietvloer gegoten kan worden,
zal er eerst naar de ondervloer gekeken
moeten worden. Hierbij zullen er een aantal
voorbereidingen voor getroffen moeten
worden. Die voorbereiding zal per ondervloer
gaan verschillen. Dus ook de prijs zal heel erg
variëren.

Vaak zijn er verschillende prijzen voor de
verschillende typen gietvloeren. Zo kan een PU
Vloer duurder of goedkoper uitvallen, dan een
betonvloer. Het is maar net welke type vloer je
wilt laten gieten.

Offerte aanvraag
U ziet dat niet alle prijskaartjes van gietvloeren hetzelfde zullen zijn. Het hangt heel erg af van uw
persoonlijke wensen, voorkeuren en de oppervlaktes van de ruimte. Ik kan me voorstellen dat u heel graag
wilt weten waar u aan toe bent. Gelukkig is dat geen enkel probleem. Vul vrijblijvend een offerteaanvraag
in, waarbij u de persoonlijke gegevens invult en vervolgens kunt u aangeven of het om een bestaande- of
nieuwbouwwoning gaat. Dit speelt namelijk een grote rol bij het plaatsen van een gietvloer. Als laatst vult
u het aantal vierkante meters, het type ondergrond en de gewenste datum van plaatsing in. Na versturen
van de offerteaanvraag wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen en weet u precies waar u
aan toe bent. U komt dus niet met onverwachte kosten te zitten.

Beton Cire
Beton Cire is een stucsoort met
cementgebonden toepassing. Dit zorgt voor
een strakke en stijlvolle afwerking op muren
en vloeren, bijvoorbeeld in de badkamer.
Het Beton Cire kent diverse voordelen en
wordt steeds vaker gekozen als afwerking

Beton Cire: de kenmerken

Beton Cire zorgt voor een moderne look. Het is
een stevig product en wordt in een laag van 4 a
5 millimeter aangebracht op vloeren of muren.
Door het handmatige aanbrengen van de Beton
Cire ontstaat een zichtbare structuur in de
afwerking én kleurvast resultaat. Omdat beton
met hars wordt gecombineerd wordt het Beton
Cire een geheel van flexibiliteit en stevigheid.

Dit zijn de bekende voordelen van
Beton Cire:
-Duurzaam materiaal; onderhoudsarm

-Vrij dure, maar kwalitatieve investering
-Geschikt oppervlak voor vochtige ruimtes
(keuken, badkamer)
-Direct aan te passen aan diverse ondergronden
-Hygiënisch: Schimmels en bacteriën kunnen
zich vrijwel niet hechten aan Beton Cire

in particuliere woningen. Men noemt Beton
Cire ook wel gewreven beton. Het pigment
is zelf toe te voegen en na het drogen
ontstaat zodoende het Beton Cire Wat zijn de
belangrijke voordelen van Beton Cire die deze
afwerking ideaal maken voor iedere woning?

Het aanbrengen van Beton Cire

Voor een stukadoor is het aanbrengen van Beton
Cire een bekende expertise. Heeft u zelf wensen
met betrekking tot deze moderne ondergrondof wandafwerking? Laat u dan vrijblijvend door
ons informeren. Er is meer mogelijk dan u denkt!
Door meerdere pigmenten te gebruiken zorgt u
voor een zeer natuurlijke en fraaie overgang in
de vloer; dat betekent nog meer uitstraling. Het
aanbrengen van een Beton Cire vloer of wand
duurt in zijn totaliteit circa een week tot twee

Beton Cire combineren met
vloerisolatie- of verwarming

Stapt u over op een Beton Cire vloer? Dan
is het interessant om rekening te houden
met de mogelijkheden van vloerisolatie en
vloerverwarming. Beton Cire heeft van zichzelf
al duurzame eigenschappen, waarvan isolatie
er één is. Onder Beton Cire is door middel

weken. Allereerst moet men zorgen dat de vloer
of wand geschikt wordt gemaakt voor Beton
Cire waarna een grove en dunne structuur wordt
aangebracht. Tussendoor dient het Beton Cire te
drogen. Nadat de dunne structuur 24 uur heeft
gedroogd zorgt licht schuren voor de perfecte
afwerking. Tot slot laat u de vloer circa 5 dagen
volledig drogen en brengt vervolgens nog een
beschermende laag coating aan om het geheel
af te ronden.

van frezen een gehele installatie voor de
vloerverwarming te plaatsen en het Beton
Cire laat de warmte van de vloerverwarming
effectief door. Beton Cire geeft de badkamer,
keuken of andere ruimtes in uw woning een
luxueuze uitstraling.

Showroom
Onze showroom geeft u een duidelijk en
helder beeld van onze vloeren collectie.
Wij plannen een afspraak in met onze
klanten voor een adviesgesprek in
de showroom. Hieronder krijgt u een
mooi beeld van onze gietvloeren,
betonvloeren, epoxyvloeren,
vloercoatings etc. Wij werken uitsluitend
met gekwalificeerde sales medewerkers
die onze klanten vakkundig van advies
kunnen voorzien onder het genot van
een lekker kopje thee of koffie.
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