
Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert  vloer- en wandsystemen

uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

Quartzline Deco 
Decoratieve gietvloeren met veel plezierige eigenschappen 
en leverbaar in alle kleuren en dessins.



Deco Comfort D30
Deco Comfort D30 is een polyurethaan vloersysteem: fl exibel 

en elastisch. De sterke en veerkrachtige vloer voelt prettig aan 

en is transparant of in een kleur af te lakken. Een extra transpa-

rante laklaag zorgt ervoor dat de vloer beter bestand is tegen 

chemicaliën. Veel toegepast in: onderwijs, gezondheidszorg, 

detailhandel, cultuur en recreatie.

Systeem uitleg
Kies je voor SL-PU D30 ingestrooid met vlokken

Kies dan voor een laag topcoat mat of zijdeglans. Voor extra 

UV-bescherming een tweede laag topcoat mat of zijdeglans 

aanbrengen.

Kies je voor een betonlook

Kies dan voor een laag topcoat mat of zijdeglans. Voor extra 

UV-bescherming een tweede laag topcoat mat of zijdeglans 

aanbrengen.

Kies je voor een uni kleur

Kies dan topcoat kleur. Dit maakt de afwerking UV-bestendig. 

Voor extra bescherming tegen chemicaliën en een grote slijt-

vastheid, breng dan een tweede topcoat mat of zijdeglans aan.

Deco Comfort D30 Ultra
Deco Comfort D30 Ultra is een polyurethaan gietvloer en 

biedt een extra demping met een geluidsreductie van 18 deci-

bel (▲Lw, voorgeschreven contactgeluid woningen). Dit wordt 

behaald door het aanbrengen van een 100% gerecycled rub-

ber granulaat mat of een dempende laag Silencio dB onder de 

gietlaag.

Systeem uitleg
Kies je voor SL-PU D30 ingestrooid met vlokken

Kies dan voor een laag topcoat mat of zijdeglans. Voor extra 

UV-bescherming een tweede topcoat mat of zijdeglans aan-

brengen.

Kies je voor een betonlook

Kies dan voor een laag topcoat mat of zijdeglans. Voor extra 

UV-bescherming een tweede topcoat mat of zijdeglans aan-

brengen.

Kies je voor een uni kleur

Kies dan topcoat kleur. Dit maakt de afwerking UV-bestendig. 

Voor extra bescherming tegen chemicaliën en een grote slijt-

vastheid, breng dan een tweede topcoat mat of zijdeglans aan. 

Veel toegepast in: onderwijs, kantoren, sport en recreatie.

Deco Premium D60
Deco Premium D60 is een multi inzetbare gietvloer met voor-

treffelijke hygiënische en veiligheidseigenschappen. Deze 

naadloze, zijdeglans vloer is op basis van plantaardige polyu-

rethaanharsen samengesteld. De vloer is gemakkelijk schoon 



te houden en komt daardoor het best tot zijn recht waar deze 

specifi eke eigenschappen gewenst zijn.

Systeem uitleg
Vanwege de sterk ver-

kleurende gietlaag SL-PU 

D60, deze altijd overlagen 

met een topcoat kleur. Dit 

maakt de afwerking vol-

ledig UV-bestendig. Voor 

extra chemicaliën- en 

krasbestendigheid een 

tweede topcoat mat of zij-

deglans aanbrengen. Veel 

toegepast in: gezond-

heidszorg, praktijkruimtes, kantoren, detailhandel, onderwijs.

Deco EVO D70 
Deco EVO D70 is een duurzame en slijtvaste polyurethaan 

gietvloer, veelal toegepast in zakelijke omgevingen waar een 

harde vloer gewenst is. Dit harde vloersysteem is dankzij de 

hoge kras- en slijtvastheid buitengewoon geschikt voor een 

zware belasting en een hoge gebruiksintensiteit. De Deco EVO 

D70 vloeren zijn te voorzien van fraaie dessins, een stoere be-

tonlook of een afwerking met decoratieve vlokken. Dit zorgt 

voor een hoge kwaliteitsuitstraling.

Systeem uitleg
Kies je voor SL-PU D70 ingestrooid met vlokken

Kies dan voor een laag topcoat mat of zijdeglans. Voor extra 

UV-bescherming een tweede topcoat mat of zijdeglans aan-

brengen.

Kies je voor een betonlook

Kies dan voor een laag topcoat mat of zijdeglans. Voor extra 

UV-bescherming een tweede topcoat mat of zijdeglans aan-

brengen.

Kies je voor een uni kleur

Kies dan topcoat kleur. Dit maakt de afwerking volledig UV-be-

stendig. Wil je extra chemicaliën bestendigheid en slijtvastheid, 

kies dan voor een tweede topcoat mat of zijdeglans. Toepas-

sing: logistiek, industrie, detailhandel.

Deco UV
Deco UV is uitstekend bestand tegen UV-straling. Dit po-

pulaire polyurethaan gietvloersysteem is bij uitstek ge-

schikt voor woningen om mooie designvloeren samen te 

stellen met een hoog comfort gehalte. Naast alle kleuren is 

de vloer ook leverbaar in betonlook. Een ideale duurzame 

gietvloer.

Systeem uitleg
Er is keuze uit drie verschillende gietlagen:

SL-PU UV is de standaard gietvloer

SL-PU UV NF is dankzij de dunnere verharder gemakkelijker 

verwerkbaar

SL-PU UV HD met dunnere verharder en hogere sterkte

Deco UV Ultra
Lichtecht dempend polyurethaan vloersysteem met dempen-

de onderlaag.



Monsterboek 
Een monsterboek Deco kun je aanvragen via onze website onder ‘samples’.

Ouartzline W.A. Boogaerdtstraat 5

3316 BN Dordrecht

+31 78 65 131 00

info@quartzline.nl

www.quartzline.nl

Bestel online alles wat je nodig hebt voor Quartzline Deco

Deco D30 Deco D30 Ultra Deco D60

Deco D70 Deco UV Deco UV Ultra

Deco UV Ultra staat vooral bekend om haar UV-bestendigheid. 

Deze polyurethaan gietvloer biedt tevens een extra demping 

met een geluidsreductie van 18 decibel (▲Lw, voorgeschreven 

contactgeluid woningen) door het aanbrengen van een rubber 

granulaat mat of een laag van de vloeibare Quartzline Silencio 

dB onder de gietlaag.

Systeem uitleg
Er is keuze uit drie verschillende gietlagen:

SL-PU UV is de standaard gietvloer

SL-PU UV NF is dankzij de dunnere verharder gemakkelijker 

verwerkbaar

SL-PU UV HD met dunnere verharder en hogere sterkte. Toe-

passingen: woningen, kantoren, horeca.


