Interieurgrind
Basicfloor
Concretefloor
Granitofloor
Glassfloor

Magnovit 2000 designfloors®
designvloeren voor ieder interieur...
Magnovit 2000 designfloors® is gespecialiseerd in kunststof designvloeren. De
vloeren worden in eigen beheer ontwikkeld en ook het leggen van uw vloer
wordt uitsluitend door onze eigen vakmensen uitgevoerd. Magnovit 2000
designfloors® is een gecertificeerd en CBW-Erkend bedrijf wat te danken is aan
het voortdurend bewaken van de kwaliteitszorg, vandaar dat ook dat steeds meer
particulieren en bedrijven kiezen voor Magnovit 2000 designfloors® . Want wie
bewust kiest voor kwaliteit en zekerheid, kiest voor Magnovit 2000 designfloors®
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Strak gelegd...
Magnovit 2000 designfloors® bestaat al meer dan 20 jaar en levert
door heel Nederland. Het kiezen van een nieuwe vloerafwerking
is niet eenvoudig, tenslotte is de vloer een intensief gebruikt
onderdeel van uw woning of bedrijf. Niet voor niets staan dan ook
innovatieve productontwikkelingen en de kwaliteit van onze
vloerafwerkingen voorop bij Magnovit 2000 designfloors® .

U kunt bij ons kiezen

In onze zeer uitgebreide showroom treft u een

uit verschillende

aantal verschillende sfeervol ingerichte vertrekken

typen designvloeren

met een veelvoud aan kleuren en mogelijkheden.

van licht tot donker

Door een van onze adviseurs kunt u zich onder

en van strak tot

het genot van een vers kopje koffie uitgebreid

sfeervol. Of u nu kiest voor een trendy kleur of

laten adviseren over de vele toepassingen die

voor een mix van diverse kleuren, alles is mogelijk.

mogelijk zijn, wij denken graag met u mee.

Naast diverse kunststoffen staat ook de natuur
aan de basis van onze designvloeren want veel
grondstoffen zoals; siergrind, mineraal zand,
graniet en ook natuurlijke kleurstoffen vormen
een vast onderdeel van onze designvloeren.
Ook milleutechnisch bent u bij ons aan het juiste
adres, Magnovit 2000 designfloors® werkt geheel
volgens de modernste millieutechnieken van
geconditioneerde opslag tot en met het uiteindelijk
leggen van uw nieuwe vloerafwerking.
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Interieurgrind®
voor ieder interieur een kleur...
Magnovit 2000 interieurgrind® is een naadloze, slijtvaste siergrindvloer gemaakt
van echte siergrindkorrels. De siergrindvloer heeft een warme, natuurlijke en
een bijzondere stijlvolle uitstraling. Magnovit 2000 interieurgrind® is te
verkrijgen in vele kleuren waardoor er talrijke kleurencombinaties mogelijk zijn en
bovendien heeft u ook nog eens de keuze uit diverse korrelgradaties. Naast de
onderhoudsvriendelijke traditionele open structuur kunt u ook kiezen voor de
dichte siergrindvloer, de ideale vloer voor gezinnen met kinderen en huisdieren.
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Siergrindvloeren...
Magnovit 2000 interieurgrind® is toepasbaar in alle vertrekken van
woonhuizen maar is vanwege de enorme slijtvastheid en het gemak in
onderhoud ook zeer geschikt voor showrooms en kantoren. Het
Magnovit 2000 interieurgrind® is samengesteld uit speciaal hiervoor
geselecteerde natuurlijke, zeer harde en ronde grindkorrels die eerst
uitvoerig worden getest op kwaliteit en hierna worden ingekleurd.

De siergrindvloer is

de trendy metallic tinten zoals aluminium of zilver.

toepasbaar op bijna

Interieurgrind® is leverbaar in vele kleuren zodat

iedere vormvaste

u helemaal naar eigen wens uw siergrindvloer

ondervloer. Na de

kunt samenstellen, van trendy tot klassiek en van

voorbehandeling

strak tot modern. Het interieurgrind® is prettig

van de ondervloer met een hechtprimer wordt het

beloopbaar, heeft een warme uitstraling en is ook

siergrind met behulp van een speciale mobiele

uitermate geschikt voor vloerverwarming.

werkplaats (vrachtwagen) aangebracht. Het grind
wordt met elkaar gebonden middels een speciale
hoogwaardige oplosmiddelvrije epoxyhars. Het
interieurgrind® heeft een dikte van 6 tot 10 mm
en is na 48 uur belastbaar. Omdat grind de basis
vormt voor het interieurgrind® is er een ruime
keuze aan natuurlijke tinten, maar uiteraard kunt u
ook kiezen voor diverse trendy kleuren waaronder
warme kleuren zoals terra, zand en champagne.
Wilt u liever design in huis kies dan voor een van
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Basicfloor gietvloeren®
voor een naadloos industrieel design...
De Magnovit 2000 basicfloor® gietvloer is een strakke en naadloze vloer met
een industrieel karakter op basis van epoxy en polyurethaan. Het leggen van een
basicfloor® gietvloer is enorm ingewikkeld en kan uiteraard alleen door onze
eigen vakmensen uitgevoerd worden. Zo is bijvoorbeeld van de Magnovit 2000
basicfloor® gietvloer duocolor iedere vierkante meter verschillend waardoor de
vloer een levendig industrieel en betondesign uiterlijk krijgt. Gaat uw voorkeur
uit naar strak design dan kiest u voor de basicfloor® gietvloer in een RAL kleur.
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Gietvloeren...
De Magnovit 2000 basicfloor® gietvloer is toepasbaar in ieder vertrek
van een woonhuis maar wordt vanwege de goede eigenschappen ook
toegepast in winkels en showrooms. De basicfloor® gietvloer is warm,
zeer onderhoudsvriendelijk, naadloos gelegd en is in zeer veel kleuren
en kleurdesigns leverbaar van zacht grijs tot betongrijs en van strak
tot sfeervol. U kunt het zo gek niet bedenken bijna alles is mogelijk.

De gietvloeren zijn

Ook is het mogelijk om de basicfloor® gietvloer te

toepasbaar op iedere

voorzien van een speciaal onderhoudssysteem op

vormvaste en vlakke

wax en polymeerbasis. Hiermee kunt u de gietvloer

ondervloer. Vanwege

voorzien van een extra beschermingslaag want een

de geringe dikte van

gietvloer is wel krasgevoelig. De gietvloer is prettig

2 tot 3 mm dient de ondervloer vrijwel altijd vooraf

beloopbaar, heeft een warme uitstraling en is ook

geëgaliseerd te worden door een vakman. Na de

uitermate geschikt voor vloerverwarming.

voorbehandeling wordt de basicfloor® gietvloer
helemaal met de hand aangebracht waardoor de
vloer een ambachtelijk karakter krijgt. Uiteindelijk
wordt de basicfloor® gietvloer afgewerkt met een
speciale zijde-matte transparante laklaag die dient
als beschermingslaag. Voor het leggen van een
basicfloor® gietvloer moet u rekenen tussen de 4
en 5 werkdagen met een droogtijd van 2 dagen.
De basicfloor® gietvloer is makkelijk in onderhoud,
regelmatig dweilen en stofzuigen is voldoende.
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Basicfloor woonbeton®
de originele back to basic vloer...
Magnovit 2000 basicfloor® woonbeton is een robuuste en zeer slijtvaste
naadloze vloer met een betondesign op basis van zand, mineralen, speciale
pigmenten en diverse kunststoffen. De basicfloor® woonbeton wordt helemaal
ambachtelijk met de hand gelegd en zoals de naam al doet vermoeden heeft
deze vloer het uiterlijk van robuust beton met de daarbij behorende elementen,
maar wel met de warmte en de gebruiksvriendelijkheid van een kunststofvloer.
Woonbeton is exclusief verkrijgbaar bij Magnovit 2000 Designfloors®
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Woonbeton...
Magnovit 2000 woonbeton® is toepasbaar in alle vertrekken van
woonhuizen, maar vanwege de enorme slijtvastheid en het gemak in
onderhoud is het woonbeton ook zeer geschikt voor showrooms en
kantoren. Basicfloor® woonbeton is warm, naadloos, eenvoudig in
onderhoud en heeft een strakke moderne uitstraling. Het woonbeton
is leverbaar in diverse standaardkleuren en speciale designkleuren.

Het woonbeton is

De basistinten van het basicfloor® woonbeton zijn

toepasbaar op iedere

diverse grijstinten van licht tot donker en van

vormvaste en vlakke

zachtgrijs tot betongrijs maar u kunt ook kiezen

ondervloer. De vloer

voor diverse zand en champagne kleuren. Het

heeft een dikte van

basicfloor® woonbeton is prettig beloopbaar,

4 tot 5 mm en is door en door gekleurd. Na de

zeer slijtvast, heeft een warme uitstraling en is ook

voorbehandeling wordt het basicfloor® woonbeton

uitermate geschikt voor vloerverwarming.

gestort en hierna wordt de vloer helemaal met de
hand aangebracht waardoor de vloer een uniek
ambachtelijk karakter krijgt. Uiteindelijk wordt het
basicfloor® woonbeton afgewerkt met een matte
transparante laklaag die dient als bescherming.
Voor het leggen van basicfloor® woonbeton moet
u rekenen tussen de 3 en 4 werkdagen met een
droogtijd van 2 dagen. Basicfloor® woonbeton is
makkelijk in onderhoud en regelmatig dweilen,
schrobben en stofzuigen is voldoende.
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Concretefloor®
de creatieve designvloer...
De Magnovit 2000 concretefloor® is een cementgebonden naadloze gietvloer
met een creatieve uitstraling van beton en natuursteen maar dan zonder voegen
en naden. De concretefloor® is toepasbaar in ieder interieur van minimalisme tot
klassiek en van strak tot industrieel. Door toepassing van natuurlijke materialen
heeft de vloer een warm en levendig uiterlijk. Concretefloor® wordt net als beton
helemaal ambachtelijk met de hand gelegd waardoor er een levendige structuur
ontstaat. Concretefloor is exclusief verkrijgbaar bij Magnovit 2000 Designfloors®
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Betondesign...
De Magnovit 2000 concretefloor® is toepasbaar in ieder vertrek van
een woonhuis maar wordt ook regelmatig toegepast in winkels en
showrooms. De concretefloor® heeft een warm uiterlijk, heeft een
strakke moderne uitstraling en is eenvoudig in onderhoud. De vloer
wordt naadloos gelegd en is in een aantal standaardkleuren leverbaar van champagne tot betongrijs en van strak tot sfeervol.

De conretefloor is

wel de juiste door ons voorgeschreven producten,

toepasbaar op iedere

waxsystemen en reinigingsmiddelen want hiermee

vormvaste en vlakke

kunt u de vloer onderhouden en voorzien van een

ondervloer. De vloer

extra beschermingslaag want de cementgebonden

heeft een dikte van

gietvloer is wel krasgevoelig. De Concretefloor® is

5 tot 7 mm en is door en door gekleurd. Na de

prettig beloopbaar en heeft een warme uitstraling

voorbehandeling wordt de concretefloor® geheel

met een uniek natuurlijk karakter.

met de hand aangebracht waardoor de vloer een
wild en industrieel ambachtelijk karakter krijgt. Na
het leggen wordt de concretefloor® gepolijst en
afgewerkt met een speciale steenolie met daarop
een onderhoudslaag. Voor het leggen van een
concreteloor® moet u rekenen tussen de 4 en 5
werkdagen met een droogtijd van 2 dagen.
De concretefloor® is eenvoudig in onderhoud en
regelmatig dweilen en stofzuigen is voldoende.
Gebruik bij het onderhoud van de concretefloor®
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Adresgegevens:
Bruggelaan 6
5628 RH EINDHOVEN
Telefoon: 040-2484696
Fax:

.

E-mail:

040-2481821
info@magnovit.nl

Website: www.magnovit.nl
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