
Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert  vloer- en wandsystemen

uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

Quartzline Stone 
Naadloos grindtapijt voorzien van lichtechte 
gekleurde quartzen. Geeft vloeren een opvallend 
karakter. Geschikt voor binnen en buiten en 
beschikbaar in vele kleuren en diverse korrelmaten.



Quartzline Stone:

ü Indoor

ü Outdoor

ü Onderhoudsvriendelijk

ü UV-bestendig

Indoor
Quartzline Stone Indoor is een robuuste, naadloze vloer die ge-

makkelijk is te onderhouden. De vloer is duurzaam, slijtvast en 

in alle mogelijke kleurcombinaties aan te brengen. Bovendien 

is de vloer oersterk en geschikt voor vloerverwarming. Deze 

siergrindvloer brengt kleur en design samen en past in elk inte-

rieur. Quartzline Stone heeft een warme uitstraling, is oersterk 

en geschikt voor een combinatie met vloerverwarming.  

Outdoor
Quartzline Stone Outdoor is een polyurethaan gebonden 

grindvloer speciaal voor buitengebruik. Met de ingekleurde 

quartzen zijn prachtige patronen aan te brengen. De grindvloer 

kan dankzij het polyurethaan bindmiddel uitzetten en krimpen. 

Bovendien is de vloer bestand tegen UV-straling. De viscositeit 

zorgt voor voldoende afdruip naar de ondergrond en binding 

tussen de steentjes.

Korrelmaten
Quartzline Stone Indoor en Quartzline Stone Outdoor zijn ver-

krijgbaar in de korrelmaten; 1-2 mm, 2-3 mm en 3-4 mm. Door 

eeuwenlange slijtage in de Rijnbedding zijn de korrels op na-

tuurlijke wijze afgerond. Een mix van deze korrelmaten is uiter-

aard mogelijk. De quartzen zijn in alle kleuren te leveren, waar-

onder ook een aantal met metallic afwerking. Deze metaalglans 

geeft de vloer een extra opvallend, industrieel karakter.
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Quartzline Stone 

geeft vloeren een 

opvallend karakter

Gesloten of open 
structuur
Quartzline Stone is leverbaar met open of gesloten structuur. 

Bij een gesloten structuur wordt een extra laag Topper 12 of 

Topper 33 aangebracht. Dit dicht de poriën af waardoor er 

geen vuil tussen de quartzen kan komen. 

Onderhoudsvriendelijk 
Quartzline Stone vloeren zijn onderhoudsvriendelijk. De vloe-

ren voorzien van een laag Topper12 of Topper 33 sluiten de po-

riën af, waardoor er geen vuil tussen de quartzen kan komen. 

Quartzline Stone vloeren zijn gemakkelijk schoon te houden. 

UV-bestendig
De combinatie van de quartzen met Quartzline Binder TP E30 

(met minimale verkleuring) zorgt voor een zeer hoge UV-be-

stendigheid.



Monsterboek

Een monsterboek Stone kun je aanvragen via onze website onder ‘samples’.
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Bestel online alles wat je nodig hebt voor Quartzline Stone

Stone Indoor Stone Outdoor


