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DRT Vloeren
Gietvloerspecialist sinds 1983
Gietvloeren worden nog niet zo lang in 
wooninterieurs toegepast. DRT Vloeren is 
een pionier in het toepassen van gietvloeren 
in woningen, winkels en kantoren. Het is 
prachtig om te zien hoe gietvloeren zich 
over de afgelopen decennia hebben door-
ontwikkeld. Inmiddels zijn ze niet meer weg 
te denken uit het interieur.
Samen met vaste grondstofleveranciers en 
de interne R&D afdeling van DRT hebben 
we aan de wieg gestaan van deze ontwik-
keling. Het is dan ook niet voor niets dat de 
interieurbladen en woonprogramma’s ons 
steeds weer weten te vinden.
 
Design en Techniek
DRT Vloeren werkt voor zowel particulieren 
als voor zakelijke klanten. Hierdoor combi-
neren we het beste van twee werelden: 
de netheid en nauwkeurigheid die de 
particuliere klant zo belangrijk vindt en de 
technische kennis die de industrie van ons 
eist. Een gietvloer van DRT voldoet daardoor 
altijd aan de technische, esthetische en 
praktische eisen van de opdrachtgever. 

Sfeer en Uitstraling
Er zijn tal van praktische redenen om voor 
gietvloeren te kiezen. Ze zijn naadloos, 
eenvoudig schoon te houden en kunnen 
perfect worden aangebracht over nieuwe 
en bestaande vloeren met of zonder vloer-
verwarming. Maar wat misschien nog wel 
het belangrijkste is: gietvloeren zijn met hun 
ambachtelijke karakter en bijzondere uitstra-
ling een uniek sieraad voor elk interieur, van 
klassiek tot trendy. Zij vormen een rustige 
basis waarop andere elementen in het
interieur op natuurlijke wijze tot hun recht 
komen. 

Diverse soorten gietvloeren
Architecten en interieurdesigners worden 
aangetrokken door de vele mogelijkheden 
in kleur, structuur en materiaal van de 

gietvloer. DRT biedt diverse exclusieve en 
ambachtelijke collecties gietvloeren aan. 
De keuze in eigentijdse kleuren, structuren 
en afwerkingen is  zeer uitgebreid.  
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Urban Velvet
Omschrijving: 
De Urban Velvet is een gietvloer op basis 
van polyurethaan. De vloer is speciaal ont-
wikkeld voor gebruik in woningen en andere 
esthetische toepassingen zoals winkels, 
scholen, horecagelegenheden en zorginstel-
lingen. De Urban Velvet gietvloer voelt zacht 
en warm aan waardoor u het liefst op blote 
voeten door uw huis loopt. Daarnaast is een 
polyurethaan gietvloer perfect te combineren 
met vloerverwarming. De vloer is in een zeer 
uitgebreid scala aan kleuren te verkrijgen 
zowel in een strakke uni-kleur als in een 
duo-kleur voor een speels en levendig 
gevlamd effect. 

Verschillende kwaliteiten Urban Velvet:
DRT biedt verschillende kwaliteiten aan in 
de Urban Velvet collectie. Door de keur aan 
kwaliteiten is er voor iedereen een geschikte 
toepassing met de juiste prijs-kwaliteit 
verhouding. De kwaliteitsnormen van een 
polyurethaan vloer hangen samen met de 
hardheid, flexibiliteit,UV-stabiliteit en milieu-
vriendelijkheid. Deze eigenschappen bepalen 
de mate van krasvastheid, scheuroverbrug-
ging, contactgeluiddemping en verkleuring. 

Renovatie:
Door het gebruik van hoogwaardige kunst-
harsen is de Urban Velvet ideaal voor zowel 
nieuwbouw als renovatie. Over vrijwel elke 
bestaande vloer kan worden heen gegoten 
met minimaal hoogteverlies. Hierdoor hoe-
ven deuren en deurposten niet te worden 
aangepast en is er nauwelijks of geen 
sloopwerk aan de oude vloer. Zelfs de oude 
vloerverwarming onder plavuizen kan blijven 
liggen, maar het is ook mogelijk om nieuwe 
vloerverwarming toe te passen.

Eigenschappen:
De Urban Velvet gietvloer is naadloos, vloei-
stofdicht en tot op zekere hoogte chemisch 
resistent. Hierdoor is de vloer zeer onder-
houdsvriendelijk, hygiënisch en ideaal voor 
mensen met een allergie. Daarnaast is de 
vloer slijtvast en flexibel waardoor de vloer 

een leven lang meegaat. Het flexibele karak-
ter zorgt voor optimaal gebruiksgemak en 
vermindering van contactgeluid. De Urban 
Velvet Plus is bovendien UV-stabiel en daar-
door gegarandeerd kleurvast. 
Doordat u zelf de kleur kunt bepalen, bent u 
in staat om elke ruimte te voorzien van een 
unieke en sfeervolle uitstraling.

Toepassingsgebieden:
Privé: Woonkamer, keuken, slaapkamer, bad-
kamer en toilet.
Professioneel: Winkels, kantoren, 
showrooms, horeca en zorginstellingen.

Onderhoud:
Zeer onderhoudsvriendelijk, normaal onder-
houd zoals stofzuigen, stofwissen en 
dweilen maar zonder vervelende naden en 
voegen. Het wordt aangeraden om met een 
zachte borstel te stofzuigen en bescherming 
te plaatsen onder stoelen en banken om 
krassen te voorkomen.

Kleuren: 
Verkrijgbaar in vrijwel elke RAL en/of NCS 
kleur. De gietvloer is zowel in uni-kleur als 
duo-kleuren (voor een gevlamd effect) 
verkrijgbaar. 

Glansgraad: 
Zijdemat

Vloerdikte:
2-3 mm

Aantal benodigde werkdagen: 
3-4 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en 
na 2 dagen volledig uitgehard. 

Urban
De paradox: zacht als fluweel en tegelijk strak en 
modern.
Kleurrijk en verrassend; alle opties staan open 
met deze vloer. De keuze is aan u…!

Velvet
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Living Concrete
Omschrijving: 
De Living Concrete vloer is een natuurlijke 
en duurzame gietvloer die niet alleen 
optisch erg lijkt op een gepolijste betonvloer 
maar ook zo aanvoelt. Kortom hij heeft de 
‘look and feel’ van echt beton. Het is een 
cementgebonden gietvloer die in meerdere 
gangen wordt gepolijst en vervolgens wordt 
afgewerkt. 
De Living Concrete gietvloer heeft een 
stoer en uniek uiterlijk waarbij de kleurnuan-
ce en structuur tijdens het proces worden 
bepaald. Door de ambachtelijke applicatie-
wijze krijgt de vloer aspecten als lichte slagen 
en subtiele kleurverschillen mee die elke 
Living Concrete vloer uniek maken.
De vloer is een warme en natuurlijke toe-
voeging in uw interieur en combineert 
prachtig met andere basale elementen zoals 
hout, beton en staal. Het naadloze en leven-
dige karakter geeft elke woning of pand een 
bijzondere uitstraling.

Eigenschappen: 
De Living Concrete is een gietvloer op basis 
van cement en heeft daardoor een duurzaam 
en milieuvriendelijk karakter. De vloer is 
naadloos en slijtvast. Door gebruik zullen er 
lichte krasjes ontstaan en krijgt de vloer een 
wat stoerder uiterlijk.
De Living Concrete is een levendige vloer 
met unieke kleurschakeringen en heeft de 
uitstraling van gestileerd beton.

Toepassingsgebieden:
Privé: Woonkamer, keuken en slaapkamer 
Professioneel: Winkels, kantoren, horeca en 
showrooms.

Onderhoud: 
Onderhoudsvriendelijk; normaal onderhoud 
zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen 
met een speciaal onderhoudsmiddel ten 
behoeve van de was, regelmatig onderhoud 
van de waslaag is vereist. Het wordt aange-
raden om met een zachte borstel te stofzui-
gen en bescherming te plaatsen onder stoe-
len en banken om krassen te voorkomen.

Kleuren: 
Verkrijgbaar volgens de standaard-kleuren 
van DRT Vloeren. De kleuren variëren van 
lichtgrijs tot antraciet en er zijn enkele zand-
tinten. Door de natuurlijke basis van cement 
ontstaan lichte en unieke kleurnuances. 
Hierdoor is er kleurafwijking mogelijk ten 
opzichte van het monster- of fotomateriaal.

Glansgraad: 
Afwerking met was, waarbij de was een zij-
deglans eindafwerking vormt.

Vloerdikte: 
circa 5 mm.

Aantal benodigde werkdagen: 
4-5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en 
na 2 dagen volledig uitgehard. Idealiter wordt 
het werk rondom het weekend uitgevoerd 
zodat de gietlaag goed kan drogen.

Living
Een naadloze vloer met een natuurlijke 
basis van cement. Stoer, gedurfd en toch 
beschaafd. De natuur in huis op een 
bijzondere manier…

Concrete
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Stone Island
Omschrijving: 
Een naadloze vloer op basis van speciaal 
geselecteerd zand gecombineerd met kunst-
hars. Een bijzondere vloer die door de natuur-
lijke kleursamenstelling van het zand en door 
de ambachtelijke applicatiewijze extra char-
me krijgt. De vloer wordt namelijk niet gego-
ten maar met een vloerenspaan aangebracht 
en vlak gesmeerd. 
Door het licht gemêleerde zand is de Stone 
Island vloer minder besmettelijk. Dit maakt 
dat de vloer veel gevraagd is bij gezinnen 
met kinderen en huisdieren. Maar ook voor 
toepassing in winkels, horeca en zorginstel-
lingen is dit een ideale vloer. 
De Stone Island vloer wordt afgewerkt met 
meerdere afwerklagen waardoor de struc-
tuur van de vloer dicht is. Gemorste vloei-
stoffen trekken dus niet in de vloer en kun-
nen gemakkelijk worden afgenomen. 

Eigenschappen: 
De Stone Island vloer heeft net als een 
kunststof gietvloer een naadloos en vloei-
stofdicht karakter. Hierdoor is de vloer hygië-
nisch en goed voor mensen met een aller-
gie aangezien stof en huisstofmijt zich niet 
in de vloer  kunnen nestelen. Door de 
natuurlijke kleurschakering van het zand 
heeft de vloer weinig last van zichtbaar vuil. 
Daarnaast is de vloer gemakkelijk te reini-
gen door middel van stofwissen en dweilen. 
De vloer is slijtvast, in hoge mate chemicali-
enbestendig. 

Toepassingsgebieden: 
Privé:  Woonkamer, keuken, slaapkamer, 
toilet en badkamer. 
Professioneel: Winkels, kantoren, horeca, 
scholen en zorginstellingen. 

Onderhoud: Zeer onderhoudsvriendelijk, 
normaal onderhoud zoals stofzuigen, stof-
wissen en dweilen. Er zijn geen vervelende 
naden en voegen. Het wordt aangeraden 
om met een zachte borstel te stofzuigen en 
bescherming te plaatsen onder stoelen en 
banken om krassen te voorkomen.

Kleuren: 
Verkrijgbaar volgens de standaard-kleuren van 
DRT Vloeren. Van licht- tot zeer donkergrijs 
en verschillende lichte en donkere zandtinten. 

Glansgraad: 
Zijdemat, zijdeglans

Vloerdikte: 
5-6 mm

Aantal benodigde werkdagen: 
5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en na 
2 dagen volledig uitgehard.
 

Stone 
Zand speelt de hoofdrol; het bepaalt de 
structuur en de kleur. Niet overheersend 
maar op een subtiele manier.

Island
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Corestone
Omschrijving: 
Eigenschappen: De Corestone vloer heeft 
net als een kunststof gietvloer een naadloos 
en vloeistofdicht karakter. Hierdoor is de 
vloer hygiënisch en goed voor mensen met 
een allergie aangezien stof en huisstofmijt 
zich niet in de vloer kunnen nestelen. Door 
de natuurlijke kleurnuances, de wat ruwere 
en mattere plekken heeft de vloer de uitstra-
ling van beton; robuust en warm. Het sys-
teem is ijzersterk en perfect te combineren 
met vloerverwarming.

Renovatie:
Door het gebruik van hoogwaardige materi-
alen is de Corestone ideaal voor zowel 
nieuwbouw als renovatie en kan vrijwel 
over elke bestaande vloer worden heen 
gesmeerd met minimaal hoogteverlies. 
Hierdoor hoeven deuren en deurposten niet 
te worden aangepast en is er nauwelijks of 
geen sloopwerk aan de oude vloer. Zelfs de 
oude vloerverwarming onder plavuizen kan 
blijven liggen, maar het is ook mogelijk  om 
nieuwe vloerverwarming toe te passen. 

Toepassingsgebieden: 
Privé: woonkamer, keuken, slaapkamer, 
toilet en badkamer. Professioneel: winkels, 
kantoren, horeca, scholen en zorginstellin-
gen.

Onderhoud: Zeer onderhoudsvriendelijk, 
normaal onderhoud zoals stofzuigen, stof-
wissen en dweilen. Er zijn geen vervelende 
naden of voegen. Het wordt aangeraden om 
met een zachte borstel te stofzuigen en 
bescherming te plaatsen onder stoelen en 
banken om krassen te voorkomen.

Kleuren: 
Verkrijgbaar volgens standaard-kleuren van 
DRT Vloeren. Van licht- tot donkergrijs en 
verschillende zandtinten

Glansgraad: 
Zijdemat

Vloerdikte: 
2-3 mm

Aantal benodigde werkdagen: 
5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en na 
2 dagen volledig uitgehard
 

Cores
Robuust en sterk, puur ambachtswerk en 
dat zie je terug…

tone
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Special Items
Omschrijving: 
Een zeer unieke en speciale gietvloer voor 
iedereen die een ruimte een persoonlijke 
touch wil meegeven. De basis is een giet-
vloer van hoogwaardig polyurethaan- of 
epoxy kunsthars. De mogelijkheden zijn 
ongekend. Een aantal voorbeelden zijn foto’s, 
logo’s, schildering en zelfs geschreven tek-
sten. Maar ook zand met schelpen of zelfs 
echte munten verwerkt in de vloer behoren 
tot de mogelijkheid. 
De opbouw en gebruikte kunstharsen 
worden afgestemd op de wensen en eisen 
van de opdrachtgever. De uitkomst blijft 
hetzelfde, een unieke gietvloer met een 
speciaal en persoonlijk karakter!

Eigenschappen: 
De Special Items gietvloer is een naadloos 
en vloeistofdicht systeem. Hierdoor is de 
vloer hygiënisch, makkelijk in het onderhoud 
en ideaal voor bijvoorbeeld gebruik in de 
keuken of badkamer. De vloer is in hoge 
mate chemicaliënbestendig en zeer slijtvast. 
Bovendien wordt de print, schildering of 
het product dat in de vloer is verwerkt, 
beschermd door een blanke laklaag die 
slijtage tegengaat. Kortom, het is een 
unieke vloer die door u persoonlijk 
wordt samengesteld. 

Toepassingsgebied: 
Privé: Woonkamer, keuken, slaapkamer 
en badkamer. 
Professioneel: Winkels, kantoren, horeca, 
zorginstellingen, scholen en showrooms.

Onderhoud: 
Zeer onderhoudsvriendelijk, normaal onder-
houd zoals stofzuigen, stofwissen en dwei-
len maar zonder vervelende naden en voe-
gen. Het wordt aangeraden om met een 
zachte borstel te stofzuigen en bescherming 
te plaatsen onder stoelen en banken om 
krassen te voorkomen.

Kleuren: 
Kleur, patroon en product zijn per project te 
bepalen.

Glansgraad: 
Zijdemat, zijdeglans
Vloerdikte: 
Afhankelijk van toegepast systeem variërend 
tussen 3 - 7 mm.

Aantal benodigde werkdagen: 
3-6 dagen (afhankelijk van systeem), daarna 
24 uur begaanbaar en na 2 dagen volledig 
belastbaar.

Special  
Wat telt is uw idee: een fotoprint verwerkt 
in de vloer, schilderingen in elke vorm 
of het idee dat u over een bed van rozen 
loopt…wij maken uw ideeën tot 
werkelijkheid met als resultaat een uniek 
product, uw product.

Items
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Brede toepassing
De vloeren van DRT kunnen in het gehele 
interieur worden toegepast: van woonkamer 
tot badkamer en van kantoorruimte tot 
showroom. Voor mensen met een allergie 
of cara zijn de vloeren uitermate geschikt 
doordat ze poriëndicht zijn en stof en huismijt 
afstoten. Doordat de vloeren eenvoudig en 
snel zijn te reinigen, is de vloer erg hygië-
nisch in gebruik.

Op vrijwel elke ondergrond
De gietvloeren van DRT kunnen over vrijwel 
elke vaste ondergrond worden aangebracht. 
Van zandcementdek en beton tot anhydriet, 
tegels en zelfs in sommige gevallen hout. 
Het is van belang dat de ondergrond vol-
doende droog, vormvast en draagkrachtig 
is. Onze technisch geschoolde projectleiders 
beoordelen dan ook zorgvuldig de onder-
grond en werkomstandigheden voordat de 
vloer wordt aangebracht. Luchtvochtigheid 

en temperatuur worden gemeten, evenals 
het vochtpercentage van de ondervloer. De 
vloer wordt optisch beoordeeld en techni-
sche details worden indien noodzakelijk 
besproken. 

Vloerverwarming  
Een DRT vloer kan zonder problemen over 
vloerverwarming worden aangebracht. 
Bovendien neemt het materiaal de warmte 
snel op en geeft het deze ook goed weer 
af. Maar ook zonder vloerverwarming 
voelen de vloeren comfortabel en warm aan. 
Het materiaal leent zich dan ook uitstekend 
om op blote voeten of sokken te lopen. 

Algemene
 eigenschappen

Algemene Ei
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genschappen

Ideaal voor renovatie
De dikte van onze vloeren is zeer gering: 
tussen de 3 en 6 mm. Dit is ideaal voor 
renovatie: een DRT gietvloer kan vaak direct 
over de bestaande vloer worden gelegd, 
zonder dat er problemen ontstaan met ruimte 
onder deuren, bestaande keukens of krui-
pruimten. U heeft dus geen sloop- en 
breekwerk en u bespaart ook nog in het 
aantal werkdagen! Bestaande vloerverwar-
ming kan zelfs worden gehandhaafd. 

Scheuren en krassen
Een DRT gietvloer scheurt niet van zichzelf. 
Alleen wanneer de ondervloer beweegt of 
zettingen optreden, bestaat de kans dat de 
vloerafwerking mee scheurt. De adviezen 
die DRT hanteert, komen van de normge-
vende instanties en zijn er op gericht om 
scheurvorming in de gietvloer te voorkomen. 
Flexibele vloeren hebben doorgaans een 
licht scheuroverbruggende werking. De 

krasgevoeligheid van de vloer hangt af van 
het type gietvloer dat u kiest. Een flexibele 
gietvloer is minder krasgevoelig door zijn 
lichtverende werking. Een harde cementge
bonden gietvloer zal wat eerder krasjes
geven, wat ook aansluit bij het stoerdere, 
industriële karakter. Andere factoren die 
meespelen zijn de gekozen kleur (en) en de 
glansgraad. 
De gietvloeren van DRT zijn berekend op 
intensief gebruik. Indien er in de loop der 
jaren lichte slijtage ontstaat, zijn er bij iedere 
gietvloer mogelijkheden om uw vloer een 
nieuwe toplaag te geven waardoor uw vloer 
er weer als nieuw uitziet.

Onderhoudsarm
Onze vloeren hebben over het algemeen 
een gesloten top. Dit maakt de vloer bijzon-
der onderhoudsarm. Over het algemeen is 
stofwissen, stofzuigen en eenmaal per 
week moppen met water en een neutraal 
reinigingsmiddel voldoende. De vloeren zijn 
niet gevoelig voor vlekken. Etensresten en 
drank als jus d’orange, koffie en zelfs vetten 
zijn eenvoudig af te nemen. Ideaal dus voor 
gezinnen met kleine kinderen! 
Bij de Living Concrete gietvloer is de mate 
van onderhoud bepalend voor de porositeit 
van de vloer.

Combineer en creëer
Met de gietvloeren van DRT kunt u kiezen 
uit vele kleuren en kleurcombinaties. 
Inmiddels worden ze niet alleen toegepast 
in een strak en minimalistisch interieur maar 
ook in landelijke of zelfs klassieke interieurs. 
Met de juiste combinatie van meubels  en 

accessoires wordt uw interieur knus en 
gezellig. Durf dus gerust te combineren met 
warme materialen als hout, stoffen en kle-
den! Voor inspiratie of advies heten wij u 
graag welkom in één onze showrooms.
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Foamband

Foamband door DRT. Let op: steekt uit boven de vloer. Plint nadien is vereist.

Foamband door DRT. Let op: steekt uit boven de vloer. Plint nadien is vereist.

Opbouw  vlo
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Laklaag 1
Corestone

Schraaplaag gezand

Primer

Cementdekvloer

Corestone

ersystemen

Foamband

Foamband door DRT. Let op: steekt uit boven de vloer. Plint nadien is vereist.
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Ambacht en

Bijzondere uitstraling en sfeer
Een DRT gietvloer op basis van cement of 
kunststof staat garant voor een bijzondere 
uitstraling. Er is een grote variatie aan sferen 
te creëren, van strak en vlak tot stoer en 
robuust. De keuze in eigentijdse kleuren, 
structuren en afwerkingen is bovendien 
zeer uitgebreid. Omdat de vloer bepalend is 
voor de uitstraling van het gehele interieur, 
zijn onze adviseuses opgeleid tot interi-
eurstylisten. Indien gewenst, kunt u gebruik 
maken van kleuradvies op maat, waarbij de 
styliste bij u thuis langs komt. Zo kan voor 
iedereen een unieke gietvloer worden 
ontwikkeld, waarbij uw wensen centraal 
staan.

Werkgebied
Met onze eigen applicatieteams worden de 
meest uiteenlopende projecten uitgevoerd, 
van grote gerenommeerde (woon)winkels 

tot trendsettende woonkamers. Onze klan-
tenkring is zeer breed en bestaat uit consu-
menten, architecten, projectontwikkelaars, 
scholen, zorginstellingen en overheden. Wij 
zijn werkzaam door heel Nederland en 
België en zelfs daarbuiten. DRT Vloeren 
houdt graag alles zelf in de hand, van verkoop 
tot applicatie en aftersales, zodat wij kwaliteit 
kunnen garanderen.

Vakmanschap
DRT Vloeren heeft een uitgebreid intern 
opleidingsprogramma om vakmanschap te 
garanderen. Na voltooiing van de opleiding 
mag men zich rekenen tot de vaklieden die 
zelfstandig een DRT gietvloer mogen plaat-
sen. Dit plaatsen is echt ambachtswerk 

Ambacht en
 DRT SOS
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waar oog voor detail en een goede voorbe-
reiding van groot belang zijn. DRT Vloeren 
werkt uitsluitend met ervaren mensen met 
liefde voor het vak. 
 
DRT SOS
Service staat bij DRT hoog in het vaandel. 
Niet voor niets zijn we al meer dan 30 jaar 
actief in de markt en groeit onze klanten-
kring elk jaar aanzienlijk. Bij DRT willen wij 
dat u tevreden bent en blijft over uw giet-
vloer. Daarom hebben we een serviceteam 
aangesteld, DRT SOS (Service, Onderhoud 
en Schadeherstel), speciaal gericht op het 
uitvoeren van service en aftersales-taken. 
Dit serviceteam staat te allen tijde tot uw 
beschikking, ook als u al jaren een gietvloer 
heeft van DRT. 

Keurmerken
De branche waarin we ons begeven is com

plex. We nemen ons vak dan ook serieus. 
Verschillende erkenningen en certificeringen 
bevestigen dit. Zo is DRT erkend door 
Stichting Vloerkeur en is het bedrijf gecertifi-
ceerd door NEN-EN-ISO-9001:2000 en 
VCA*. Voor de consumentenmarkt is DRT 
Vloeren aangesloten bij de Centrale 
Branchevereniging Wonen (CBW). 
Daarnaast is DRT een erkend opleidings-be-
drijf en werken wij conform de richtlijnen 
van de CAO ‘Afbouw’. 

Milieu
Het behoud van het milieu staat hoog op de 
agenda van DRT Vloeren. Duurzaamheid is 
terug te vinden in de keuze van de grond-
stoffen en het materiaal verbruik. Maar ook 

het scheiden van afvalstoffen voor recycling 
hoort hierbij. DRT Vloeren werkt uitsluitend 
met kunstharsen die mens en milieu zo min 
mogelijk belasten. Alle gebruikte materialen 
zijn oplosmiddelvrij met minimale uitstoot 
van VOS. 

Offerte op maat
Bij DRT Vloeren nemen we graag de tijd om 
u alles te vertellen over onze gietvloeren. In 
onze inspirerende showrooms vertellen wij 
u over de voordelen maar ook over de 
nadelen van een gietvloer en leggen wij het 
verschil tussen kunststof en cement uit. 
U kunt daarnaast de vloeren zien, voelen en 
testen zodat u een verstandige keuze kunt 
maken in uw zoektocht naar een nieuwe 
vloer. 
Wanneer u geïnteresseerd bent geraakt in 
een DRT gietvloer, maken wij voor u een 
vrijblijvende offerte op maat. 

Showroom bezoeken
Onze deskundige adviseuses beantwoorden 
graag al uw vragen omtrent gietvloeren. 
Een standaard gesprek duurt tussen 45 
minuten en anderhalf uur. We adviseren u 
vooraf een afspraak te maken met onze 
adviseurs.

DRT SOS
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Showrooms:
‘s-Hertogenbosch                 
Antwerpen
Zutphen 



Showroom DRT Gietvloeren
Nederland
’S-HERTOGENBOSCH
Vughterstraat 280
5211 GR, ’s-Hertogenbosch
T. +31 (0)73 612 12 03
F. +31 (0)73 612 17 86 
E. info@drt.nl
I. www.drtgietvloeren.nl

ZUTPHEN
DRT Vloeren bij CILO

Gerritsenweg 11G
7202 BP Zutphen
T. +31(0)412 64 25 88
F. +31(0)412 64 88 52
E. info@drt.nl
I. www.drtgietvloeren.nl 

Showroom DRT Gietvloeren
België
ANTWERPEN
DRT Vloeren bvba
Koolkaai 2
B-2000 Antwerpen
T. +32 (0)32 34 27 37
F. +32 (0)32 34 15 59
E. info@drt.be
I. www.drtgietvloeren.be 

Adres
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Hoofdkantoor DRT Vloeren
Project en Industrie
OSS
Landweerstraat-Zuid 140
Postbus 653
5340 AR Oss
T. +31(0)412 64 25 88
F. +31(0)412 64 88 52
E. info@drt.nl
I. www.drtgietvloeren.nl
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