
VOOR IEDER INTERIEUR
EEN GIETVLOER OP MAAT

GIETVLOER INSPIRATIE
MOTION



EXPERIENCE
CENTER
Wilt u de uitstraling en het comfort van onze
gietvloeren ontdekken? Loop eens binnen in
de grootste gietvloer showroom van Nederland!

Zes dagen per week staan onze
specialisten u vrijblijvend te woord.

Kuiperbergweg 12A   
1101 AG Amsterdam  





VISIE
Bij Motion Gietvloeren kiezen wij ervoor onze eigen 
gietvloersystemen te produceren. Hoogwaardige 
kwaliteitsproducten vloeien daarbij samen met 
de jarenlange expertise van ons gespecialiseerde 
applicatieteam. Dankzij onze eerlijke voorlichting 
en het nakomen van afspraken weet u precies waar 
u aan toe bent.

Omdat we altijd op zoek zijn naar betere materialen 
en de nieuwste technische ontwikkelingen, kunnen 
we keer op keer invulling blijven geven aan uw 
wensen voor uw woning, kantoor of winkel.

Motion Gietvloeren: kwaliteit op maat.





1
Motion is opgericht in 

2006. Door onze jarenlange 
ervaring weten wij wat u 

nodig heeft.

3
Wij verkopen u niet alleen 

een gietvloer, wij
begeleiden u gedurende 

het hele traject.

2
Specialist in gietvloeren 

voor nieuwbouw én
bestaande bouw.





PU GIETVLOER
Motion High Performance
De PU, ofwel polyurethaan gietvloer, is 
één van de vloeren die Motion in haar 
collectie heeft. Het zijn taai-elastische 
vloeren en geschikt voor woning, winkel 
en kantoor. PU voelt aangenaam aan en 
is helemaal vloeistofdicht. 

Polyurethaan heeft een lage warmte-
weerstand. Dat wil zeggen dat het 
gemakkelijk de omgevingstemperatuur 
aanneemt en daardoor al snel 
aangenaam aanvoelt. Door de 
geringe dikte en goede geleiding is de 
gietvloer ook uitermate geschikt voor 
vloerverwarming.

Een ander voordeel van een PU 
gietvloer is natuurlijk dat deze naadloos 
is en daarmee ontzettend gemakkelijk 
te onderhouden. Omdat de gietvloer 
vloeistofdicht is, hoeft u zich geen 
zorgen te maken wanneer u iets morst.

We leveren de gietvloer in vier 
verschillende varianten. Een MONO 
gietvloer bestaat uit één kleur en 
benadrukt het naadloze karakter van de 
vloer. Daarentegen gebruiken we voor 
een MIX gietvloer twee kleuren. Door de 
kleuren gedeeltelijk te mengen ontstaat 
er een betonlook effect. Dit maakt de 
vloer wat levendiger en praktischer. 
De Motion GRIT is in de basis een MIX 
gietvloer, maar deze verrijken we met 
natuurlijke mineralen als kwarts of 
parelmoer. Dit geeft de gietvloer een 
robuuste uitstraling. Onze nieuwste 
ontwikkeling is de RAW uitstraling. 
Deze variant onderscheidt zich door een 
bijzondere gewolkte kleurschakering.



RAWMIX

GRIT

MONO
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VOOR
IEDERE 
RUIMTE
Een gietvloer is de ideale basis voor alle 
ruimtes in het huis. Een strakke vloer 
voor de woonkamer, een hygiënische 
oplossing voor de keuken of badkamer 
en een comfortabele vloer als u uit bed 
stapt. Een gietvloer heeft alles in één en 
is daarmee geschikt voor iedere ruimte. 
Gietvloeren worden geheel naadloos 
aangebracht, dus alle ruimtes worden 
moeiteloos met elkaar verbonden. Deze 
verbinding zorgt voor rust en eenheid 
in het interieur. De gietvloer is een 
fijne basis voor ieder interieur. Of u nu 
kiest voor een industriële, landelijke of 
minimalistische stijl, de gietvloer maakt 
het helemaal af.

















WOONBETON
Motion Nature Pro
Woonbeton vloeren, ook wel cementgebonden vloeren genoemd, hebben een levendige uitstraling en 
zijn sinds jaren erg geliefd. Dit type vloer is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar de natuurlijke 
uitstraling van een betonvloer, maar met voordelen van een gietvloer.

De meest opvallende eigenschap van de woonbetonvloer is de stoere uitstraling. Toch past dit woonbeton 
ook goed bij een warme sfeer. Door het verwerken in verschillende lagen ontstaat er een robuuste vloer 
met de voordelen van een woonvloer. De ambachtelijke verwerking van het materiaal maakt iedere 
Motion Nature Pro vloer uniek.

De nieuwe Motion Nature Pro is harder dan de vorige generatie cementgebonden vloeren. De 
woonbetonvloer kent een goede kras- en slijtbestendigheid. Door het toepassen van een wapening in het 
systeem is de Motion Nature Pro vloer tevens in hoge mate bestand tegen werking vanuit de ondergrond.

Het aantal mogelijkheden in uitstraling is zeer gevarieerd en uitgebreid. Iedere kleur kan op drie 
verschillende manieren worden verwerkt. Kiest u voor de uitstraling van een gepolijste betonvloer, de 
uitstraling van een ruwe betonvloer of juist voor een rustige tekening, de Motion Nature Pro vloer past in 
ieder interieur. 

Door de vloer met de juiste accessoires te combineren kunt u niet alleen een stoere, maar ook een 
gezellige en prettige sfeer creëren. De kleurcollectie bevat o.a. aardse kleuren en natuurlijke grijstinten, 
deze komen extra goed tot hun recht bij het cementgebonden materiaal. Om het compleet te maken 
kunnen we dezelfde afwerking ook op wanden aanbrengen, oftewel de Motion Wall.
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MOTION 
WALL
De naadloze wanden van Motion zijn een 
mooie aanvulling op onze gietvloeren. 
Het naadloze, strakke karakter van de 
vloer wordt overgebracht op de wand. 
Met speelse kleurschakeringen maakt dit 
uw interieur compleet. De wanden zijn 
vervaardigd uit hoogwaardige natuurlijke 
materialen. Omdat de wanden geen voegen 
hebben zijn ze ook ideaal in de keuken of 
badkamer. In de meeste gevallen volstaat 
een nat doekje om de wand schoon te 
maken.









VLOERVERWARMING



2
Heeft u nog geen

vloerverwarming? Wij bieden
de gietvloer ook aan in

combinatie met de installatie 
van vloerverwarming.

1
De gietvloer is slechts
enkele millimeters dik.
U maakt dus optimaal

gebruik van de
vloerverwarming.

































KLEUREN EN
UITVOERINGEN
Wat kleur en uitstraling betreft zijn de mogelijkheden 
eindeloos. We kunnen namelijk vrijwel alle kleuren maken. 
Smaken verschillen, maar ons ervaren team kan u voorzien 
van advies op maat. Voor de PU gietvloeren geldt dat u 
kunt kiezen tussen MONO en MIX. MONO wil zeggen dat 
wij een enkele kleur aanbrengen. Zo ontstaat er een egale, 
strakke vloerafwerking.

Voor een MIX zullen wij twee kleuren met elkaar mengen. 
Op deze manier ontstaat er een zogenaamde betonlook. 
Als wij de kleurlaag van de pu gietvloer aanbrengen is het 
materiaal yoghurtachtig van substantie. De twee kleuren 
worden gemengd en vervolgens op de vloer gegoten. De 
dikke vloeistof wordt op de vloer met een spaan verdeeld. 
De beweging van de spaan door de vloeistof zorgt voor een 
mooie tekening in de vloer. De betonlook is erg populair en 
past goed in iedere inrichting. Door een betonlook toe te 
passen wordt de vloer een stuk levendiger dan een effen 
gietvloer. De tekening van de MIX gietvloer kunnen we naar 
wens drukker of rustiger maken.

Wanneer u van een levendige uitstraling houdt, raden wij 
u aan om ook de cementlook gietvloer in onze showroom 
te bekijken. Door twee kleurlagen aan te brengen en deze 
te schuren ontstaat er een bijzondere vloerafwerking. 
Naast kleurschakeringen heeft de cementlook gietvloer 
ook structuurverschillen. Daardoor is de cementlook vloer 
altijd levendiger dan de PU gietvloer. 



BRADY BRICK BROWNESK CENT

DERYLCLAIRECINEMA DYNAMIC

FENAKIET GASTON GRANAAT JADE

LENNOX LIAM LUCCA MILLS

OPUS ROBBIN SEINE

ANGELO

DREAM

HADNOCK

LYNX

MOTION MIX

SPHINX XIMDGRIJS



BUHA

BOONBIZNUSBETONGRIJS

DELFT DONAU

ESMEE GAMBLE HAMISCH IVOOR

MELKBRUIN MINT

SAHIN SALT TAXUS

ARMY

DEEP

GINZO

PEARLGREY

VLOOT

MOTION MONO

CRYSTAL CLEAR

STEEN

KWARTS

BRUIN

MOSGRIJS



DEPTH

COVEHOLLISTERCHEROKEE

CATHEDRAL EUREKA

GLORY PANAMA GLORY SPARTA

MYSTIC YORKSHIRE

ALMOND UMBERTONE VIVID

CAVALIER

RAVIN

ROCKSLIDE

MUSTANG

INNER

MOTION NATURE PRO

MIRAGE

TRUSH

TRUSH

BRITTANY

SLUMBER





MAATWERK
Ieder project is uniek. Of het nu gaat om de vervanging van een vloer, een geheel nieuw te bouwen woning 
of een ingrijpende verbouwing, in alle gevallen is het prettig als wij met u meedenken. Een gietvloer kopen 
is namelijk veel meer dan alleen het kiezen van een kleur. Wij denken bijvoorbeeld met u mee als het gaat 
om aansluitingen op een andere vloer, de combinatie met vloerverwarming en het juiste type gietvloer. 

Vanzelfsprekend behoort het ontzorgen ook tot één van onze taken. Motion communiceert graag met 
zowel u als uw architect of aannemer om tot een mogelijke planning en optimale voorbereiding te komen. 
Tijdens uw project komt er veel op u af, maar daar loodsen we u graag doorheen. We zetten ons altijd in om 
u zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren. Een goede voorbereiding zorgt voor een hoogwaardig 
eindresultaat.





HORECA

WINKEL

ZORG



KANTOOR
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Kuiperbergweg 12A 
1101 AG Amsterdam

Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag 08:30 tot 17:00 uur 

Zaterdag 10:00 tot 16:00 uur

T 020 34 20 400
E info@motionvloer.nl

WWW.MOTIONVLOER.NL


