EPI Superbase gietvloeren
De innovatie op het gebied van design vloeren
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EPI Glow | Blend

EPI Autumn | Blend

EPI | DESIGN YOUR LIFE
EPI produceert en levert al meer dan dertig jaar eersteklas producten aan
vloerenbedrijven over de hele wereld. We zijn uitermate trots op onze meest recente
innovatie: de EPI Superbase gietvloer. De combinatie van supersterk én comfortabel
komt u nergens anders tegen.

Stijlvol

Meer comfort

Supersterk

Bent u op zoek naar een
vloer die een stijlvol uiterlijk
combineert met bewezen
duurzaamheid? Een EPI
Superbase gietvloer biedt een
veerkrachtige en naadloze
oplossing voor particuliere
interieurs, kantoor- en
winkelinrichtingen.

De EPI Superbase gietvloer is op
zichzelf al heel comfortabel. De
vloer voelt zacht en warm aan
en is – helemaal in combinatie
met vloerverwarming – heerlijk
om overheen te lopen. Wilt u
het comfort verder verhogen,
dan kiest u voor een extra
akoestische laag wat tot wel
20 dB contactgeluidreductie
oplevert en scheurvorming
minimaliseert.

Comfort en sterkte gaan vaak
niet samen. Toch is het ons
R&D team gelukt om een
vloer te ontwikkelen die deze
eigenschappen wel heeft.
Omdat een EPI Superbase
gietvloer een stuk minder
indrukgevoelig is dan andere
gietvloeren is hij beter bestand
tegen puntbelasting.

Onderhoudsvriendelijk

Natuurlijke grondstoffen

Een EPI Superbase gietvloer is eenvoudig
schoon te houden, nagenoeg onderhoudsvrij
en kan perfect worden aangebracht in
combinatie met vloerverwarming of over
bestaande vloeren.

EPI is een familiebedrijf. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen zit in ons DNA. We
willen dat volgende generaties gezond en gelukkig
kunnen opgroeien. De producten van EPI bevatten
daarom voor het overgrote deel direct natuurlijke
grondstoffen als biopolymeren en natuurlijke
vulstoffen. Dat is wel zo goed voor het milieu.

EPI Clean | Solid

Lange levensduur

Gespecialiseerde vloerenbedrijven

Van een EPI Superbase gietvloer heeft u jarenlang
plezier. Zonlicht zorgt niet voor vergeling
of verkleuring. De kleur blijft daarom goed
behouden. Bovendien heeft het een gemiddeld
onovertroffen levensduur van veertig jaar.

Bij EPI maken we vloeren. We leggen ze niet. Dit
vertrouwen we toe aan ons wereldwijde netwerk
van gespecialiseerde vloerenbedrijven. Onze
partners hebben zonder uitzondering liefde voor
hun vak en oog voor detail.

EPI Glow | Blend

EPI Colour Collection
We helpen u graag de kleur te kiezen die bij uw woning
of werkomgeving past. Hiervoor hebben we de EPI
Colour Collection ontwikkeld: een mooi pallet van Solid
en Blend kleuren. Een Solid kleur bestaat uit één uni
kleur voor een strakke uitstraling. Een Blend kleur is een
mix van twee kleuren voor een natuurlijke vleug.

Kom naar de bron
We openen onze deuren graag voor u. Onze showroom
“EPI Experience” grenst aan onze fabriek waar we al onze
vloeren maken. U bent op afspraak van harte welkom!

Kijk voor meer informatie over onze Superbase gietvloeren en de EPI Colour Collection
op www.epigroup.nl.
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