
SPECIALIST VOOR DE PARTICULIERE,

(GROOT)ZAKELIJKE MARKT 

EN OVERHEIDSINSTELLINGEN.

STERK CONSTRUCTIEF
STIJLVOL DECORATIEF



PARTICULIER
Maak kennis met de meest veelzijdige, deco-
ratieve en duurzame vloer- en wandafwerking 
die op de Europese markt verkrijgbaar is: 
CimentArt.

CimentArt kan overal in en om het huis wor-
den toegepast. Naast applicatie op vloeren 
en wanden kan dit speciale microcement ook 
worden gebruikt voor bijvoorbeeld badkamer- 
en toiletinterieurs, keukenbladen, buitenmeu-
bilair, zwembaden en meer. 

MODERNE SFEER
De naadloze uitvoering en waterdichte, 
slijtvaste eigenschappen maken de coating 
onderhoudsvriendelijk en overal inzetbaar. 
De variaties in kleuren en structuren en luxe 
uitstraling zorgen voor een moderne, geheel 
eigen sfeer in uw woning. Bekijk de talrijke 
voorbeelden van CimentArt bij een vrijblijvend 
bezoek aan onze showroom.

ZAKELIJK

Ook op de zakelijke markt biedt CimentArt 
nieuwe perspectieven. Door het multifunc-
tionele karakter kan ieder (bedrijfs)gebouw 
met deze afwerking worden uitgevoerd, van 
parkeergarage tot gevel en van kelder tot 
dakterras. Ontdek en ervaar ook de veelzijdi-
ge zakelijke toepassingen van CimentArt.

De speciaal ontwikkelde componenten heb-
ben CimentArt gegarandeerd waterdicht- en 
werend gemaakt. En hoewel het product uit 
meerdere lagen is opgebouwd, is het vlakke 
materiaal maximaal slechts 4 mm dik. Boven-
dien barst of scheurt het beslist niet op een 
vormvaste ondergrond. Deze kenmerken 
vormen CimentArt tot een betrouwbaar en 
universeel product voor zakelijke doeleinden. 

EXCLUSIEF DEALER
Coaton is exclusief dealer in (Noord-)Neder-
land van deze unieke cementcoating uit 
het Spaanse Alicante. Als officieel CimentArt 
certificeringsbedrijf organiseert Coaton tevens 
regelmatig een dagcursus om stukadoors op 
te leiden tot erkend CimentArt stukadoor. 
Profiteer ook bij uw projecten van de voor-
delen van CimentArt en informeer vrijblijvend 
naar de mogelijkheden.

TOEPASBAAR OP ELK OPPERVLAK 

VOOR BINNEN EN BUITEN

NAADLOOS

TOEPASBAAR OP ELK OPPERVLAK 

VOOR BINNEN EN BUITEN

LUXE UITSTRALING



CREATIEF IN VLOEREN

Voor een egale vloer met een industriële look 
biedt Coaton u verschillende mogelijkheden 
in praktische en decoratieve vloeren. Wilt u 
echt iets origineels? Laat dan uw fantasie de 
vrije loop en kies voor een unieke Arturo Uni-
que Flooring gietvloer, voorzien van uw eigen 
design.

Er zijn diverse opties op het gebied van de 
zogeheten industriële vloeren. Zo heeft u 
de keuze uit bijvoorbeeld  troffel-, grind-, 
coating- en gietvloeren. Coaton helpt u een 
juiste beslissing te maken voor een vloer die 
naadloos aansluit op uw woon- of werksituatie 
en persoonlijke wensen.

EIGEN ONTWERP
In samenwerking met Arturo Unique Flooring 
kunt u bij Coaton uw persoonlijke vloer-
ontwerp creëren en realiseren. Uw eigen 
huisstijl of logo kan bijvoorbeeld worden door-
gevoerd in uw gietvloer. Uw ontwerp wordt 
in de studio uitgewerkt tot een op maat 
gemaakt studioplan inclusief 3D visualisatie 
van de vloer.

KUNST OP DE VLOER
Als u het moeilijk vindt om uw eigen design 
te bedenken, laat u dan uitgebreid inspireren 
en adviseren door de vloerspecialisten van 
Coaton. Er zijn zelfs mogelijkheden om uw 

Arturo Unique Flooring vloer door een kunste-
naar te laten ontwerpen.

AANBRENGEN GIETVLOER
Een gietvloer kan op iedere ondergrond 
worden aangebracht, zelfs als de bestaande 
vloer van hout of tegels is voorzien of als de 
onderlaag een beton- of zandcementvloer is. 
Daarnaast kan er desgewenst ook vloerver-
warming worden aangelegd. Coaton be-
schikt over de juiste kennis en producten voor 
een perfect resultaat.

SHOWROOM
Nieuwsgierig geworden? Breng vrijblijvend 
een bezoek aan de showroom om het uitge-
breide assortiment te bekijken. Onze specialis-
ten nemen graag de tijd om samen met u de 
volmaakte vloer te kiezen, er is altijd een vloer 
die bij u past!

INDUSTRIELE LOOK

NAADLOOS EN STRAK

EIGEN DESIGN MOGELIJK

3D-STUDIOPLAN

OP IEDERE ONDERGROND UITVOERBAAR



VLOERAFWERKING
Het aanbod van giet-, troffel-, (sier)grind-, coating- en cementgebonden vloeren 
is bij Coaton enorm groot, of u nu een decoratieve woonkamervloer of een 
functionele bedrijfsvloer nodig heeft. Extra bijzonder zijn de vloeren van CimentArt 
voor een niet te onderscheiden betonlook of Arturo Unique Flooring als uw eigen 
vloerdesign wilt ontwerpen. Daarnaast behoort renovatie of het egaliseren van 
uw vloer ook tot de mogelijkheden. 

OMWEG 34, ASSENDELFT  | T: 075-6871032
INFO@COATON.NL | WWW.COATON.NL

WANDAFWERKING
Een vakkundige wand- en/of plafondafwerking kan door Coaton worden 
gerealiseerd door middel van traditioneel binnen- en/of buitenschilderwerk of door 
het aanbrengen van een speciale waterdichte, vochtwerende en antibacteriële 
coatings voor bijvoorbeeld sanitair, industriële ruimtes, horeca of ziekenhuizen. Met 
wandafwerking in de vorm van anti-graffiti coatings bent u ervan verzekerd dat 
deze uitingen tot het verleden behoren.

(BETON)RENOVATIE
Op alle gebieden van betonreparaties en –renovaties is Coaton uw vakbekwame 
partner. Behalve beton- en vloerrenovatie zijn ook kelderafdichtingen of een 
compleet saneringssysteem mogelijk. Net zo belangrijk als repareren is het conser-
veren van de betonnen constructie door middel van dampopen coatingsystemen. 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met KOMO certificaat en volgens de 
nieuwe Cur norm.

OPDRACHTGEVERS
Coaton werkt zowel aan kleine als grote renova-
tieprojecten in de meest uiteenlopende branches. 
Door het allround vakmanschap variëren de 
opdrachten van particuliere woningen tot parkeer-
garages, sportscholen, voetbalstadions, concert-
gebouwen en hangars. Coaton mag onder meer 
ziekenhuizen, zorginstellingen, musea, (professionele) 
clubs en diverse overheidsinstanties tot de uitgebrei-
de klantenkring rekenen. Daarnaast weten ook 
de particuliere woningbouwsector en VvE’s Coaton 
te vinden voor renovaties aan hun gebouwen. 

Coaton is uw veelzijdige vakman voor een vakkundige vloer- en wandafwerking en alle soorten betonrenovatie. 
Constructief, decoratief, industrieel of een combinatie: alles is mogelijk. Voor zowel de (groot)zakelijke en 
particuliere markt als de overheid zorgt Coaton voor ieder project, groot of klein, een passende en professionele 
oplossing


