
EPOXY-GIETVLOER | PU-GIETVLOER | STEENTAPIJT | TROFFELVLOER | COATINGS

Korreli is gespecialiseerd in het plaatsen van gietvloeren, steentapijt, troffelvloer en coatings voor particulieren, bedrijven en de  industriële markt.

Of u nu kiest voor gietvloer, steentapijt, troffelvloer of coating, wij hebben een ruim assortiment kleuren waaruit u kunt kiezen. Onze specialisten

zullen u tijdens de afspraak uitgebreid kleur - en plaatsingsinformatie geven. 

Met onze ervaring kunnen wij u professioneel advies geven en u een vloer bieden zoals u die in gedachte had, omdat vloeren belangrijk zijn. 

Korreli levert op al zijn vloeren een garantie van 5 jaar.

Adres Toonzaal:

Steenweg op Zevendonk 215

2300 Turnhout

België

Tel:    0032 14 55 31 42

Fax:   0032 14 63 38 09

Gsm: 0032 493 33 33 64

E-mail: info@korreli.be

Website: www.korreli.be

Openingstijden:

Maandag :                     09u00 t.e.m. 17u00

Dinsdag:                         09u00 t.e.m. 17u00

Woensdag:                     09u00 t.e.m. 17u00

Donderdag: 09u00 t.e.m. 17u00

Vrijdag: 09u00 t.e.m. 17u00

Zaterdag:                        10u00 t.e.m. 18u00

Zondag & feestdagen:   gesloten 



GIETVLOEREN

Korreli levert zijn gietvloeren in diktes van gemiddeld 3 – 5 mm. 

Het verschil tussen epoxy-gietvloer en een polyurethaan-gietvloer is: 

Epoxy-gietvloeren zijn heel erg hard en daarom zijn deze vloeren meer van 
toepassing voor de industriële ruimtes zoals werkplaatsen, productieruimtes, 
garages, gevangenissen, drukkerijen, enz.. 

Pu-gietvloeren zijn zacht en elastisch en daarom zijn deze vloeren zeer geschikt 
voor particulier gebruik. Door de zachtheid van deze vloer kunnen deze vloeren voor particulier gebruik. Door de zachtheid van deze vloer kunnen deze vloeren 
beter tegen krassen.

Een gietvloer kan geplaatst worden zolang er een stevige, droge ondergrond is

Een gietvloer heeft een aantal eigenschappen zoals : chemische resistentie, 
mechanische resistentie, optimale slijtvastheid, vloeistofwerend, waterdicht.

Alle RAL kleuren zijn mogelijk.

Door het gladde oppervlak en de vloeistofdichtheid zijn een bezem en een dweil 
voldoende om de vloer schoon te maken. Gewoon met warm water en een 
neutraal schoonmaakmiddel.

Bij deze vloer is de standaard afwerking glad en blinkend maar dit kan naar 
ieders wens gewijzigd worden in een satijncoating of anti-slip laag.



TROFFELVLOER

Troffelvloer bestaat uit kwarts-steenkorrels die met een zeer hoge quantiteit epoxy

verlijmd worden. Na plaatsing is de vloer binnen 24 uur beloopbaar.

Troffelvloer wordt gelegd op een basisdikte van 6 mm. De dikte van de vloer kan 

aangepast worden indien nodig.

Troffelvloeren zijn bestand tegen hoge belasting, zijn volledig vloeistofdicht en 

chemicaliënbestendig.

Waar kan troffelvloer gelegd worden? 

Troffelvloer is geschikt voor bedrijfsruimtes, industriele ruimtes, magazijnen, 

werkplaatsen, garages, kelders, keukens, bakkerijen, drukkerijen, ziekenhuizen en vele 

andere ruimtes. 

De vloer kan geplaatst worden zolang er een stevige en droge ondergrond is

Troffelvloer kan geplaatst worden op alle mogelijke ondergronden:

betonvloer, chape, vloertegels, watervaste houtvloer en vast gelijmde novilon.

Korreli levert troffelvloer in alle kleuren van de regenboog! 



STEENTAPIJT

Korreli levert steentapijt in verschillende steengroottes en dessins.

Indien u een figuur wenst in uw steentapijt is dit uiteraard ook mogelijk.

De dikte ven de vloer hangt van de groote van de steentjes af.

U hebt de keuze uit de onderstaande steengroottes:

Steentjes van 1-2 mm = vloerdikte 6 mm.Steentjes van 1-2 mm = vloerdikte 6 mm.

Steentjes van 2-3 mm = vloerdikte 8 mm.

Steentjes van 3-4 mm = vloerdikte 10 mm.

De dikte kan aangepast worden indien nodig.

Waar kan steentapijt gelegd worden?

Steentapijt is geschikt voor huizen, appartementen, kantore, showrooms en vele 

andere ruimtes. De vloer kan geplaatst worden zolang er een stevige en droge 

ondergrond is.

Steentapijt kan geplaatst worden op alle mogelijke ondergronden: betonvloer, 

chape, vloertegels, watervaste houtvloer, vast gelijmde novilon.

Korreli levert steentapijt in alle kleuren van de regenboog! Op uw verzoek kunnen 

wij ook 2 of meerdere kleuren mengen om een speciaal effect te verkrijgen.


