
Prokol polyurethaan gietvloeren 
worden onder meer toegepast in:
•	 Woningen
•		 Appartementen
•		 Kantoren
•		 Publieke	gebouwen
•		 Winkels
•		 Sportcentra
•		 Werkplaatsen	met	comfort

Decoratieve 
designvloeren

Functionele en esthetische gietvloeren als 
afwerking van uw leefomgeving.

Een mooie gietvloer brengt rust en ruimte in uw leefomgeving. De van oorsprong indus
triële kunststof vloer verschijnt dan ook steeds vaker in zowel particuliere woningen als 
bedrijfsruimtes en horecagelegenheden. Niet alleen architecten kiezen voor de vloer die 
in alle interieurs toepasbaar is, ook bedrijven en consumenten zien de mogelijkheden en 
voordelen van een gietvloer. Voor elke situatie en stijl is er tegenwoordig dan ook wel een 
passende gietvloer beschikbaar.

Gebruik makend van 25 jaar ervaring, ontwikkelden wij een aantal polyurethaan giet
vloeren met de eindgebruiker als centraal middelpunt. Met een polyurethaan gietvloer 
van Prokol kiest u voor maximale kwaliteit. Prokol gietvloeren zijn veelal gebaseerd op 
hoogwaardige z.g. ‘renewable resources polyurethanes’ ofwel natuurlijke grondstoffen, 
vriendelijk voor mens en milieu. De gietvloeren van Prokol zijn dan ook vrij van VOC’s 
(vluchtige organische stoffen) en zware metalen.

De taaielastische polyurethaan gietvloeren van Prokol
bezitten ondermeer de volgende eigenschappen:
•	 Naadloos,	decoratief	en	comfortabel
•	 Uitermate	geschikt	voor	personen	met	een	allergie
•	 Geluiddempend
•	 Eenvoudig	te	onderhouden
•	 Geschikt	voor	nagenoeg	elke	ondergrond	en	situatie
•	 Antislip	af	te	werken	voor	natte	ruimten
•	 Door	en	door	gekleurde	hoogwaardige	polyurethaan

Totaaloplossingen in polymeertechniek



Onze gietvloeren zijn leverbaar in nagenoeg elke kleur. De verwerking van meerdere
kleuren geeft uw vloer een eigen identiteit. De natinnat techniek maakt het mogelijk  
verschillende kleuren naast of over elkaar aan te brengen waardoor effecten als beton
look ontstaan. Kortom: u kunt uw fantasie de vrije loop laten.

Gietvloeren van Prokol kunnen in nagenoeg elke situatie worden ingezet. Hierbij dienen 
ze niet alleen te voldoen aan de wensen van de eindgebruiker, maar soms ook aan  
bepaalde wettelijke richtlijnen. Zo dient een vloer in een appartement meestal aan de 
10dB norm van het NSG te voldoen. Ook hieraan voldoet een gietvloer van Prokol.

Al	deze	voordelen	en	eigenschappen	opgeteld	geven	u	de	garantie	dat	u	tot	in	lengte
van jaren kunt genieten van uw gietvloer. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat onze
gietvloer de perfecte basis is voor uw leefomgeving. 

Meer informatie:
Kijk	op	www.prokol.nl	of	bel	
+31	(0)492	547	665	en	vraag	naar	
één	van	onze	technisch	adviseurs.

 T +31(0)492 547 665 • E +31(0)492 547 592
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Prokol ontwikkelt haar producten  
met aandacht voor mens en milieu,
veelal op basis van ‘renewable  
resources’. Prokol onderschrijft  
hierbij volledig het wereldwijde  
‘responsible care program’.


