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Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen
voor professionele vloerenleggers, applicateurs en afbouwbedrijven
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Trots familiebedrijf
De populariteit van naadloze vloersystemen groeit met de dag. Je komt ze tegen in
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Monsterstalen

woningen, bedrijven, kantoren, ziekenhuizen, scholen en ga zo maar door.
Vooral de laatste jaren zien we een enorme opmars van deze vloersystemen, in
het bijzonder de gietvloer die in woningen
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Folders

enorm populair is. Met ons familiebedrijf
Quartzline BV leveren wij een belangrijke bijdrage aan de productie hiervan. Dat

Tevreden met Quartzline

doen we in Dordrecht vanuit een multifunctionele fabriek met een hypermoderne productie- en procesinstallatie.

De fabriek
Quartzline BV behoort inmiddels tot de
top van Nederland. Dat willen wij graag zo

Onze vloer- en
wandsystemen

houden en daarom zijn wij dagelijks actief
om onze vloer- en wandsystemen te verbeteren. Continue productontwikkeling
noemen we dit. In onze laboratoria beho-
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Snelle levertijden

ren innovatie en kwaliteitsonderzoek tot
de dagelijkse routines. Het beste is nog
niet goed genoeg vinden wij.
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Kwaliteit en keuringen

In deze brochure laten we je graag kennismaken met Quartzline BV. We zijn name-
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Innovatie

lijk trots op wat we doen.
Arthur Kaptein

18

Showroom en

directeur-eigenaar

rondleiding
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Quartzline maakt het je
gemakkelijk
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Vloer- en
wandsystemen

Quartzline
Construct
Het is nu eenmaal een gegeven. Een mooi afgewerkte vloer

De populariteit van gietvloeren laat zich gemakkelijk

is alleen mogelijk als de ondervloer strak, sterk en vlak is. Of

verklaren. Gietvloeren zijn voor bijna alle gebruiks-

het nu gaat om cementgebonden of gipsgebonden egalisa-

situaties toepasbaar. Maar laten we bij het begin be-

ties, Quartzline Construct biedt hiervoor het beste resul-

ginnen.

taat. De Construct egalines zijn leverbaar in verschillende
varianten en sterktes.

Onze gietvloeren zijn grofweg onder te verdelen in
drie typen: de epoxygietvloer (EP), de polyurethaan

Quartzline Cementitious SL Underlayment zijn onze ce-

gietvloer (PU) en de cementgebonden gietvloer. Een

mentgebonden egalines en Construct Alpha SL Underlay-

epoxy vloer is harder dan een polyurethaan vloer.

ment onze gipsgebonden egalines. Beide egalines zijn voor

De cementgebonden gietvloer is een ingekleurde

het uitvlakken, corrigeren en egaliseren van ondergronden

cementgebonden vloer, ook wel minerale gietvloer
genoemd.
Epoxy gietvloeren vind je voornamelijk in zakelijke
en industriële omgevingen, maar ook in de gezond-

voor een strakke

ondervloer

zoals: zandcement, beton en (keramische) tegels. Quartzline egalines zijn te gebruiken onder vloerafwerkingen zoals
gietvloeren, pvc, hout, linoleum, parket, laminaat.
Het komt regelmatig voor dat een ondervloer eerst gerepa-

heidszorg, het onderwijs. Polyurethaan gietvloeren

reerd of op een andere manier bewerkt moet worden. Hier-

en de decoratieve cementgebonden vloeren kom je

voor heeft Quartzline alle benodigde producten en syste-

vooral tegen in woningen en kantoren.

men op voorraad. Geen opdracht hoeft hierdoor vertraging
op te lopen.

Een goed voorbeeld van een epoxyvloer is ons
Quartzline Protect SL-EP 2K vloersysteem voor in-

Quartzline egalines kun je direct bij onze fabriek in Dor-

dustriële toepassingen. Een naadloos en zwaar be-

drecht afhalen of we bezorgen op de locatie waar de egaline

lastbaar vloersysteem met optioneel een holle plint

gewenst is.

afwerking. Onze polyurethaan Quartzline Deco
vloersystemen zijn decoratieve gietvloeren met veel
gebruiksgenot en leverbaar in alle kleuren en dessins. We leveren hierin diverse varianten.
Cementgebonden vloer- en wandsystemen leveren
wij onder de naam Quartzline Cem. Zo is er Cem Decorative voor een moderne vloer met een betonachtige uitstraling en Cem Micro voor een cement vloeren wandafwerking. Onze vakkennis en expertise in
het inkleuren van kwartsen maken het mogelijk dat
wij onze epoxy vloersystemen in elke gewenste kleur
en korrelmaat kunnen leveren.
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Monsterstalen
Quartzline biedt haar afnemers zoals vloerenleggers en

Voor het maken van een afspraak hiervoor kun je contact

afbouwbedrijven het nodige promotiemateriaal. Daarmee

opnemen met telefoonnummer (078) 651 31 00.

kunnen zij hun klanten kennis laten maken en informeren
over het uitgebreide scala van vloer- en wandsystemen die

Promotiemateriaal

Quartzline ontwikkelt en produceert. Het promotiemateri-

is aan te vragen via

aal omvat monsterboeken, monsterkoffers, folders en mon-

de accountmanagers

sterstalen.

van Quartzline, telefonisch via telefoon-

Daarnaast verzorgen wij klant specifieke monsters. Meestal

nummer (078) 651

gaat dit om kleuren die niet in één van de monsterboeken

31 00 of via de web-

is terug te vinden. Deze monsters hebben gemiddeld geno-

site onder de button

men een levertijd van veertien dagen.

‘samples’.

Het inrichten van showrooms van afbouwbedrijven en professionele vloerenleggers en het verzorgen van grote monsterstalen is maatwerk.
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Folders
Al onze vloer- en wandsystemen zijn
helder en overzichtelijk beschreven
in kleurrijke folders. De folders zijn
informatief, handig en geven klanten
de mogelijkheid om nog eens rustig alle voordelen van onze vloer- en
wandsystemen op een rijtje te zetten.
Deze folders zijn aan te vragen via te-

Quartzline Protect
Vloersystemen voor intensief gebruik en zware belasting

Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen
uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

Quartzline Construct

lefoonnummer (078) 651 31 00 van

• Dè oplossing voor het egaliseren van vloeren

Quartzline.

• Cement en gips gebonden egalisatie mortels

Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen
uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

bestel je
gratis

folders

Quartzline Stone
Naadloos grindtapijt voorzien van lichtechte
gekleurde quartzen. Geeft vloeren een opvallend
karakter. Geschikt voor binnen en buiten en
beschikbaar in vele kleuren en diverse korrelmaten.
Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen
uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

Tevreden
met Quartzline
Vloerstart egaliseert tennisvloeren
Vloerstart uit Etten-Leur heeft de vloeren onder de vijf
tennisbanen in sportcentrum ORS ZUIT NL te Etten-Leur

Quartzline Marble

geëgaliseerd met Quartzline Construct egalines. Peter

De marmervloer die buiten en binnen een luxe
en sfeervolle uitstraling geeft

Leesmans van Vloerstart: “Met de egalines van Quartzline

Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen
uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

hebben we 3.250 m2 tennisvloer uitgevlakt en perfect egaal
gemaakt.”

Rituals Charleroi heeft een nieuwe
ondervloer

Naadloos, hygiënisch vloersysteem dat bij uitstek geschikt
is voor natte ruimtes en waar veilig werken en gemakkelijk
schoonhouden belangrijke randvoorwaarden zijn

Quartzline Deco
Decoratieve gietvloeren met veel plezierige eigenschappen
en leverbaar in alle kleuren en dessins.

Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen
uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

De gesmeerde Mortar Trowel vloer zorgt voor een perfecte

Zone-indeling

aansluiting op afvoergoten en putten. Hierdoor ontstaat een

Mortar Trowel met ingekleurde

hygiënische, vloeistofdichte vloer. Een afwerking met holle

quartzen is uitstekend te gebruiken

plinten zorgt voor een naadloze aansluiting op de wanden. Dit

voor het afbakenen van productie-

voorkomt vuilophoping. Door de samenstelling van de vele ver-

zones in bijvoorbeeld de voedselpro-

schillende quartzen zijn vele bijzondere dessins mogelijk.

ductie. Met primaire kleuren heeft

Mortar Trowel is in alle kleuren leverbaar. Door kleuren te

elke zone zijn eigen kleur en herken-

mengen ontstaan prachtige patronen.

baarheid.

GarantFloors uit Almelo heeft in het Belgische Charleroi

Quartzline Cem

de ondervloer van een Rituals winkelvestiging volledig ge-

Cementgebonden systemen voor een
karaktervolle afwerking van zowel vloeren als wanden.

renoveerd. Vanwege de staat van de vloer en de oppervlak-

Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen
uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

te (333 m2) was er acht ton Quartzline Construct Underlayment 2-20 mm voor deze opdracht nodig.
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Quartzline vloeren in AFAS
hoofdkantoor
BE Vloer en Visie BV uit Oldenzaal was
verantwoordelijk voor de vloerafwerkingen in de grootkeuken, de uitgiftebalie,
de koelcellen en de caféruimtes van het
hoofdkantoor van AFS in Leusden. De totale oppervlakte vloerafwerking bedroeg
ca. 680 m² met bijbehorende holplinten.
Dit project is gerealiseerd met Quartzline
Primer GW, Quartzline Mortel Coloured
0,4-1,4 mm RAL 7036, Quartzline Sealer
Topcoat E en Quartzline Topcoating PU
MG Mat.

De Koning legt een strakke
vloer
Woninginrichting De Koning BV uit
Rotterdam heeft in een woning te Rotterdam de sleuven van de aangelegde
vloerverwarming dichtgesmeerd met
Quartzline Cementitious MRP reparatiemortel. Daarna is de gehele vloer
geëgaliseerd met Quartzline Construct
Underlayment 2-20 mm egaline.

Egalizer BV renoveert winkelvloer

De fabriek

Vloerafwerkingsbedrijf Egalizer BV uit ’s Hertogenbosch heeft in Hogezand
een winkelvloer in winkelcentrum De Hooge Meeren weer als nieuw opgele-

In 2020 betrok Quartzline BV een nieuw bedrijfspand aan

vindt plaats in eigen laboratoria. Dagelijks wordt er gewerkt

verd. De vloer was dringend aan een grondige renovatie toe. De vloer, met een

de W.A. Boogaerdtstraat 5 te Dordrecht. Wat direct opvalt

aan het verbeteren van de huidige producten en het ontwik-

oppervlakte van 700 m , is geëgaliseerd met een 5 mm laag Quartzline Con-

is de enorme silotoren naast het bedrijfspand. Deze bijna

kelen van nieuwe producten.

struct egaline.

40 meter hoge toren bevat 24 silo’s waarin de grondstoffen

2

worden opgeslagen.
De computergestuurde toevoer van grondstoffen zoals
harsen, pigmenten, vulstoffen en additieven zorgt voor
een gecontroleerd kwaliteitsproces. Een mengbordes, dat
bestaat uit een disolver en vier mengkuipen in klaverblad
opstelling, zorgt voor een capaciteit van vijf ton voor zowel
productiebatches van gietvloer of coating. In een tweede
mengbordes vindt de productie plaats van onze primers,
lakken en coatings.
Vanwege de groeiende vraag naar PU-vloeren, is recent een
nieuwe PU-productielijn in gebruik genomen. De nieuwe
PU-productielijn is volledig geautomatiseerd en levert een
constante en excellente kwaliteit PU. De productiecapaciteit PU is met de nieuwe lijn verdubbeld.
Inmiddels mag Quartzline zich rekenen tot één van de
grootste producenten van vloersystemen in Nederland. De
bedrijfsfilosofie is investeren en innoveren. Dat innoveren
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Onze vloer- en wandsystemen
Cem zijn decoratieve cementgebonden vloer- en wandafwerkingen. Cem
Decorative is een cementgebonden egalisatie voor een vloerafwerking met
een moderne en betonachtige uitstraling. De verharding gebeurt door zowel de hydratatie van de minerale bindmiddelen als de filmvorming van de
polymeren. Cem Micro bestaat uit twee producten, de grove Cem Micro
Base en de hele fijne Cem Micro Top. Beide zijn een duurzame microcement
voor vloeren en wanden. Deze opbouw voor vloer en wand zorgt voor uitstekende eigenschappen en een fraaie uitstraling. Cem is vrijwel in alle kleuren te realiseren.
Marble is een naadloos vloersysteem, samengesteld uit natuurlijke marmeren korrels gebonden door kunsthars. Marble
Indoor is een opvallend vloersysteem van echt marmer. Het marmer is verkrijgbaar in de korrelmaten: 1-4 mm en 4-8
mm. De speciaal geronde korrels zorgen voor een prettige verwerking en een fraai uiterlijk. Marble Outdoor is een polyurethaangebonden marmervloer speciaal voor buitengebruik. Met het marmer zijn allerlei variaties en dessins aan te
Construct zijn onze cement- en gipsgebonden egalisatie mortels. Leverbaar

brengen. De marmeren korrels zijn natuurproducten gewonnen uit marmergroeves.

in de standaard variant 2-20 mm en verder in diverse varianten van 1-10
mm voor stoffeerders tot 5-40 mm voor renovatie werk. Construct Underlayment is er voor het egaliseren van cementgebonden ondergronden en
oude tegelvloeren. Construct Alpha Underlayment is onze gipsgebonden
egalisatie voor het egaliseren van anhydriet- en ook cementgebonden ondervloeren. De egalines zijn ook vezelversterkt leverbaar. Construct is aan
te bevelen bij renovatie van slechte ondervloeren.

Mortar kan een zware belasting aan en voldoet aan de strengste hygiënische eisen. Daarom is Mortar bij uitstek geschikt voor natte ruimtes, waar
veilig werken en gemakkelijk schoonhouden belangrijke randvoorwaarden
zijn. Deze gesmeerde vloer zorgt voor een perfecte aansluiting op afvoergoten en putten. Hierdoor ontstaat een hygiënische, vloeistofdichte vloer.
Een afwerking met holle plinten zorgt voor een naadloze aansluiting op de
wanden. Dit voorkomt vuilophoping. Door de vloer in te strooien met vlokken zijn vele bijzondere dessins mogelijk.

Deco is ons gamma aan decoratieve gietvloeren, leverbaar in alle kleuren en dessins speciaal voor woningen. Deco UV:
biedt de beste bescherming tegen UV-straling. Leverbaar in drie varianten: SL PU UV, SL PU NF en SL PU HD. Ook leverbaar in een Deco UV Ultra variant met een dempende rubber granulaat mat of een gietlaag Quartzline Silencio dB (met
certificaat) onder de gietlaag. Deco Comfort D30: comfortabel polyurethaan vloersysteem. Deco Comfort D30 Ultra: polyurethaan vloersysteem met dempende onderlaag van een rubber granulaat mat of een gietlaag Quartzline Silencio dB
(met certificaat). Deco Premium D60: een multi inzetbare, polyurethaan gietvloer afgewerkt met een gekleurde polyurethaan coating. Deco EVO D70: een slijtvaste polyurethaan gietvloer, vaak toegepast in zakelijke omgevingen waar een
harde vloer gewenst is. Veelal afgewerkt met een transparante lak. Instrooien met decoratieve kleurvlokken zorgt voor een
zakelijke uitstraling.
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Onze vloer- en wandsystemen

Snelle
levertijden
Quartzline BV hanteert snelle levertijden. Online bestellen

Afhalen of bezorgen?

Protect vloersystemen staan garant voor intensief gebruik en zware belasting. Met Protect Coating EPG verander je in

is gemakkelijk. Je kunt 24 uur per dag je bestelling plaatsen

Wil je je bestelling afhalen bij onze fabriek in Dordrecht?

één of twee lagen een oude vloer in een functionele, sterke vloer, waar chemische invloeden en krassen nauwelijks vat op

via onze toegankelijke webshop www.quartzline.nl. Voor

Dat kan uiteraard vanaf ‘s morgens 6.00 uur zodat je nog

hebben. Protect SL-EP 2K is een naadloos gegoten epoxy vloersysteem voor industriële toepassingen met optioneel een

veel producten geldt: vandaag bestellen is morgen afhalen.

op tijd op de bouwlocatie kan zijn. Wij zorgen ervoor dat je

holle plint afwerking. Protect Fast Cure is een vloerafwerking die weer snel beloopbaar is, gemakkelijk is te verwerken en

Sommige producten leveren we binnen enkele dagen.

bestelling klaar staat aan de W.A. Boogaerdtstraat 5 te Dor-

zorgt voor een fraai eindresultaat.

Ook goed advies vinden we belangrijk. Daarom helpen we je

drecht. Daarnaast bezorgen we dagelijks in heel Nederland

ook graag persoonlijk. Er staan dagelijks vakbekwame me-

en de rest van de wereld.

dewerkers voor je klaar. Neem dus gerust contact met ons
op via de chat, mail of telefoon.

Stone is onze siergrindvloer die kleur en design samenbrengt en in elk interieur tot zijn recht komt. Leverbaar in verschillende korrelmaten. Stone Indoor is een robuust naadloos vloersysteem, slijtvast en in alle mogelijke kleurcombinaties aan te
brengen. Bovendien is de vloer oersterk en geschikt voor vloerverwarming. Stone Outdoor is een polyurethaangebonden
grindvloer speciaal voor buitengebruik. Met de ingekleurde kwartsen zijn prachtige patronen en dessins aan te brengen.
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Innovatie
Bij Quartzline zijn we voortdurend bezig om onze vloer- en
wandsystemen en bijbehorende producten te verbeteren.
Daarvoor beschikken we over twee laboratoria. In deze moderne laboratoria behoren onderzoek en innovatie tot de
dagelijkse werkzaamheden. Het beste is namelijk nog niet
goed genoeg vinden wij. Daarom zijn we dag in dag uit op
zoek naar beter.
Wij volgen trends en marktontwikkelingen op de voet. Sterker nog, wij willen trendsetter zijn. In onze laboratoria zijn

Kwaliteit

wij dan ook continu actief met productverbetering en het
ontwikkelen van nieuwe producten. Alvorens nieuwe producten te introduceren, voeren we praktijkgerichte testen
uit in samenwerking met een aantal geselecteerde applicaHet hoogwaardige productieproces, het moderne laboratorium maar ook alle andere middelen en faciliteiten maken
van Quartzline BV een uiterst modern bedrijf waar kwaliteit
één van de belangrijke pijlers is. Dit houden we scherp in de
gaten want één ding is zeker; het is altijd bijschaven, aanpassen en up-to-date houden.

teurs.
Quartzline vloeren zijn van hoge kwaliteit en zijn samengesteld uit hoogwaardige grondstoffen. Onze laboratoria volgen nauwgezet alle ontwikkelingen en trends op gebieden
zoals grondstoffen, producten, wet- en regelgeving, duurzaamheid en milieu.
Quartzline is een modern bedrijf waar we steeds nieuwe

Keuringen
Van elk vloer- en/of wandsysteem
dat de fabriek verlaat, is de recep-

recepturen ontwikkelen met daarbij uiteraard rekening te
houden met mens en milieu vanuit de overheid en wetgeving. Het productieproces wordt begeleid en gecontroleerd
door onze kwaliteitsafdeling. Elke bestelling die de deur
uitgaat keuren we niet alleen op kwaliteit maar ook of de
bestelling voldoet aan onze kwaliteitseisen en volledigheid
aan de wettelijke- en milieueisen. Op deze manier waarborgen wij de bekende Quartzline-kwaliteit.

tuur nauwkeurig vastgelegd. De
producten vinden daardoor hun
weg naar de klant in een constante
en hoge kwaliteit. Elke batch die bij
Quartzline de deur uitgaat keuren
we op kwaliteit.
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Quartzline maakt
het je gemakkelijk
Bereken snel je vloer met de vloercalculator
Met de vloercalculator op de homepage van onze website
bereken je binnen enkele minuten de door jou gewenste
vloer. Van het repareren of egaliseren van de ondervloer

Showroom en
rondleiding

tot en met de toplaag; de vloercalculator levert je alle informatie. Voer het gewenste aantal m2 in en volg het simpele
vragenlijstje

Producttraining
In onze fabriek te Dordrecht verzorgen wij op aanvraag
producttrainingen die gericht zijn op het oefenen van praktijksituaties met Quartzline systemen en producten. Een
producttraining duurt maximaal een dagdeel. Aan de producttrainingen zijn geen kosten verbonden voor relaties
die bij ons producten bestellen. Wil je meer weten over
de producttrainingen of een training aanvragen, neem dan

In onze fabriek te Dordrecht beschikken we over een ruime

Bel (078) 651 31 00 om een afspraak te maken voor een

en overzichtelijke showroom, waar je alle Quartzline vloer-

informeel en informatief bezoek aan onze showroom en fa-

en wandsystemen op je gemak kunt bekijken. Je kunt gerust

briek in Dordrecht!

contact op met één van onze accountmanagers.

je klanten meenemen voor een bezoek aan onze showroom
en ook eindgebruikers zijn natuurlijk welkom om inspiratie
op te doen of een beeld te krijgen van wat Quartzline allemaal te bieden heeft.
Uiteraard is er volop ruimte en gelegenheid om met één van
onze medewerkers van gedachten te wisselen over onze
vloer- en wandsystemen, maar ook om over je wensen en
ideeën te praten.
Na een bezoek aan onze showroom nodigen we je van harte
uit voor een rondleiding door onze fabriek en laboratoria.
Zo kun je met eigen ogen zien hoe het er in de dagelijkse
praktijk aan toe gaat bij Quartzline BV.

Website
Op onze website www.quartzline.nl zijn al onze vloer- en
wandsystemen met de nodige varianten terug te vinden.
Elke variant is beschreven en waar nodig voorzien van een
systeemuitleg. Ook is het mogelijk direct de gewenste vloer
samen te stellen en je bestelling te plaatsen. Als er nog vragen zijn, kun je ons altijd bellen. Desgewenst verlenen wij je
op locatie de nodige ondersteuning.
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Ouartzline

W.A. Boogaerdtstraat 5
3316 BN Dordrecht
T: +31 78 65 131 00
E: info@quartzline.nl
I: www.quartzline.nl
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