
Soldicoat b.v. is sinds 1974 gespecialiseerd in de aanleg van kunststofvloeren voor  
particulieren, sportverenigingen, bedrijven en overheden. Onze nuchtere, laagdrempelige 

aanpak resulteert in prachtige vloeren; naadloos afgestemd op uw wensen! 



SOLASTIC VLOEREN
COMFORTABEL - DECORATIEF - STIJLVOL

Solastic vloeren worden o.a. toegepast in woningen, kantoren, showrooms en sportaccommodaties. Dankzij het gebruik van 

zachte kunststof ontstaat er een licht elastische en zeer comfortabele vloer. Een Solastic sportvloer wordt voorzien van een 

extra verende onderlaag, een garantie voor prestaties en spelplezier. Door de tal van effen en gemêleerde kleur en variatie 

mogelijkheden kan de vloer gemakkelijk worden aangepast aan de inrichting van uw woning, kantoor of de “look and feel” 

van de sportaccommodatie.

 

PARTICULIER SPORT

● Verend & schokabsorberend
● Veilig (goede antislip waarde)
● Hygiënisch & anti allergisch 
● Naadloos
● Geluiddempend

● Luxe decoratieve uitstraling
● Makkelijk te reinigen
● UV bestendig 
● Betonlook leverbaar 
● Te combineren met vloerverwarming
● Goede slijtvastheid



SOLDIPOX VLOEREN
STERK - DUURZAAM - VLOEISTOFDICHT

Soldipox vloeren worden o.a toegepast in productiehallen, werkplaatsen, sanitair ruimtes en parkeergarages. Dankzij het 

gebruik van een harde kunststof ontstaat er een robuuste zwaar te belasten vloer. Dankzij het rijke kleurengamma en het 

strakke vloeroppervlak wordt ook bij deze functionele vloeren het estetische element niet uit het oog verloren. Het integreren 

van een bedrijfslogo behoort tot de mogelijkheden.

BEDRIJF OVERHEID

● Makkelijk te reinigen 
● Duurzaam 
● Voldoet aan de HACCP eisen 
● Op bijna alle ondervloeren te plaatsen 
● Antislip instelbaar

●	 Zwaar belastbaar 
●	 Onderhoudsarm  
●	 Vloeistofdicht     
●	 Goede slijtvastheid 
●	 Geschikt voor natte ruimtes



PERSOONLIJK ADVIES
U bent van harte welkom in onze compacte showroom aan de Rostockstraat 7 in Deventer om, op afspraak, de mogelijkheden te bekijken en 
te bespreken. Zo kunnen we u optimaal adviseren, uitgaande van uw persoonlijke wensen. Naast de beschreven Solastic en Soldipox vloeren 
kunnen we u ook uitleg geven over alternatieve, verrassende vloersystemen. Soldicoat is op de hoogte van de laatste trends en past haar 
haar aanbod continu aan. Een bezoekafspraak is ook mogelijk buiten kantooruren en op zaterdag. Na uw bezoek ontvangt u spoedig een 
gespecificeerde offerte per mail.

Bij bestaande woningen of (bedrijfs)gebouwen is het wenselijk om de situatie ter plekke te beoordelen. Hierdoor kunnen wij een goed advies 
uitbrengen en een passende offerte uitbrengen. Bij de meeste nieuwbouwwoningen of (bedrijfs)gebouwen kan Soldicoat op basis van bouw
tekeningen en bouwkundige informatie een offerte opstellen. Mail deze informatie naar info@soldicoat.nl, waarna u spoedig een offerte op 
maat ontvangt.

RICHTPRIJS
Wilt u, voordat u een gespecificeerde offerte aanvraagt, een indicatie hebben of een Soldicoat gietvloer binnen uw financiële mogelijkheden 
haalbaar is? Bezoek dan onze website www.soldicoat.nl en klik op de button ‘Prijsindicatie aanvragen’. U ontvangt vervolgens binnen één 
werkweek een richtprijs van Soldicoat. 
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