ARTURO
GIETVLOEREN
GET INSPIRED
Cosmic Fusion

AND 79 OTHER COLORS.

COLOR COLLECTION 2.0

FoFeroer
hua
JoJshousa

Met de vloer leg je de basis voor je persoonlijke werk- en woonomgeving.
Kleur speelt daarbij een hoofdrol. Kleur roept emotie op, zorgt voor de
juiste beleving en creëert een stijl die bij je past.

In de Arturo Color Collection 2.0 zijn kleuren aangepast aan de nieuwste
trends. Uiteraard behouden we de kleuren die hun kracht door de jaren
heen bewezen hebben. Een vloer schaf je tenslotte niet elke dag aan.
Met de polyurethaan gietvloeren uit Arturo Color Collection bieden we
voor elk interieur volop mogelijkheden.

Zo geef je elk interieur en iedere ruimte een sfeer die goed voelt. Arturo
presenteert je een zee van stijlen, trends en mogelijkheden. Met het Arturo
Style Compass bepaal je gemakkelijk je eigen koers, richting je favoriete
kleur. Kortom, get inspired!
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ARTURO STYLE COMPASS®

ARTURO EVERGREENS

Een prettige kennismaking met de
Arturo Color Collection.

Stabiele basiskleuren die hun kracht al jarenlang
bewijzen.

26

UNICOLOR

28

Bepaal met het Arturo Style Compass® de interieurstijl
die bij je past en zet koers richting jouw gietvloer.

BETONLOOK

30

STURDY SIGNALS
Industrial

TECHNISCHE INFORMATIE
EN OVERZICHT KLEUREN

6

INTERIEURSTIJLEN

DIGITAL PERSPECTIVE
Sportive

INHOUD
Ga voor vloeren die wat met je doen: de Arturo Color Collection 2.0.

MEER INFO?

ARTUROCOLLECTION.COM
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CITY ROOTS
Urban

14

HONEST PURENESS
Minimalistic

16

STRUCTURED MATRIX
Organic

18

RETRO PASTELS
Naive

20

GLOBAL SPIRIT
Ethnic

22

DARK SHINE
Glamour

24

UNICOLOR, BETONLOOK, FLAKES

32

TOEPASSINGEN EN EIGENSCHAPPEN

33

OVERZICHT ARTURO UNICOLORS GIETVLOEREN

34

OVERZICHT ARTURO FLAKES GIETVLOEREN
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VLOERSYSTEMEN
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ARTURO STUDIO

38

OVER ARTURO

39

OVERZICHT ARTURO BETONLOOK GIETVLOEREN

40

DUURZAAMHEID

42

AFLAKOPTIES EN REINIGING

43

Vloeren die ruimtes, interieurs en mensen tot leven brengen. Je krijgt er
echt energie van of een creatieve vibe. We ontwerpen onze vloeren voor
een positieve impact op je stemming en je bezigheden. Tegelijk zorgen de
Arturo polyurethaan gietvloeren uit deze collectie voor praktisch comfort
en een gevoel van kwaliteit en veiligheid. Op een Arturo vloer kun je
verrassend geïnspireerd leren, spelen, wonen, leven en werken.
What a floor can do.

4 / Inhoud

Inhoud / 5

ARTURO STYLE COMPASS

UNICOLOR, FLAKES
EN BETONLOOK
Voor elke interieurstijl hebben we een

ALTIJD DE STIJL DIE BIJ JE PAST

kleurenpalet met vier unicolors, twee vloeren

Sturdy
signals

Een nieuwe vloer kiezen, in de juiste kleur, dat doe je niet zomaar
even. Het gaat immers om je persoonlijke leef- of werkomgeving.
Arturo adviseert je zorgvuldig bij het maken van jouw keuze.

in kunst, cultuur, design en interieur op de voet. We brengen ze
samen in het Arturo Style Compass®. Hierin presenteren we je
acht verschillende interieurstijlen. Voor elke stijl hebben we de
verschillende trends vertaald in een up-to-date kleurenpalet.

ingestrooid met een unieke combinatie van
Arturo Flakes en twee gietvloeren in betonlook.
Meer hierover lees je op pagina 32.

INDUSTRIAL

We willen graag voor iedere wens en elke stijl passende
mogelijkheden creëren. Daarom volgen we de wereldwijde trends

Stoere vloeren met
een industriële stijl
als signalement.
PAGINA 8

Luxe leefcomfort
in een mix van
historie en de
glamour van nu.

PAGINA 24

Dark
Shine

Felle kleuren voor een
oogverblindende blik op
de toekomst.

GLAMOUR

Zo kun je gemakkelijk je richting bepalen en de vloer kiezen die

PAGINA 12

bij je past.

SPORTIVE

Reis de wereld rond en
haal de sfeer van andere
culturen binnen.
PAGINA 22

Global

Nieuw en vintage,
dynamisch gecombineerd
in een city look.
PAGINA 14

Spirit
ETHNIC

Back to the fifties in
zachte pasteltinten.
PAGINA 20

URBAN

HONEST
PURENESS

Retro
Pastels

Het interieur,
teruggebracht tot z'n
pure essentie.
PAGINA 16

MINIMALISTIC

NAIVE

De natuur als rijke
oerbron van inspiratie.
PAGINA 18

6 / Arturo Style Compass®

ORGANIC

Arturo Style Compass® / 7

GET MOVED BY

WORKED METAL

BETONLOOK

STURDY
SIGNALS
INDUSTRIAL

8 / Sturdy Signals - Industrial

Sturdy Signals - Industrial / 9

UNICOLOR
BETONLOOK

signal red
ROUGH LEAD

FLAKES

STEELY GREY

steely grey

UNICOLOR

GRIZZLED BLUE

WORKED METAL

BETONLOOK

worked metal

BE IN A
METAL MOOD

TITANIUM SPARKLE

Typisch industriële materialen als beton, hout en metaal zijn
nadrukkelijk aanwezig. Kies voor oud gerecycled materiaal,
onafgewerkte of meer ruwe natuurlijke materialen in
combinatie met strak design.

FACTORY HEAT

COOL GREY

FROM SIGNAL RED TO COOL GREY

DOWNLOAD KLEURECHTE STALEN OP
ARTUROCOLLECTION.COM

De markante interieurstijl van oude verlaten pakhuizen bepaalt steeds vaker de inrichting van
eigentijdse kantoren en andere woon- en werkruimtes. Stoere grijstinten zijn en blijven de basis.
Kies voor een vergrijst blauw als subtiele benadering in het geheel. De signaalkleur rood kun je
als accent gebruiken of juist een prominente rol geven.

10 / Sturdy Signals - Industrial

Sturdy Signals - Industrial / 11

UNICOLOR

UNICOLOR

BETONLOOK

FLAKES

HOE BLAUW?
DOWNLOAD EEN
KLEURSTAAL OP
ARTUROCOLLECTION.COM

GET ACTIVE WITH

Life is too short to be bored! Spectaculaire kleuren. Je moet
het durven. En als je het doet, doe het dan goed. Er staat je een

SPORTIVE

De uitgesproken, felle kleuren, geometrische vormen en
sterke materialen vormen een dynamisch geheel. Alsof je op

vrolijke, moderne ruimte te wachten, die kracht en vooruitgang

een sportveld staat. Opvallend zijn de patronen en kleuren

ademt. Een ruimte waarin je niets anders kunt dan geïnspireerd

die van de vloeren naar de muren overlopen. Ze spelen met

raken. De expressieve kleuren vragen om een inrichting met

licht en perspectief. Met heldere verlichting erbij creëer je

krachtige grafische dessins en objecten met een knipoog.

12 / Digital Perspective - Sportive

een spetterend visueel geheel.

UNICOLOR

Digital Perspective - Sportive / 13
* De kleur Open Spirit is uitsluitend leverbaar in Arturo PU2030 Gietvloer.

FLAKES

BETONLOOK

Street Life

Downtown Mix

Crashing Pebbles

Worn Stuff

UNICOLOR

Modest Green

Downtown Mix

BETONLOOK

Comfortable Taupe
Bij deze interieurstijl past een gedempt kleurenpalet
met diepe, rijke kleuren. Kies voor grijs als basis en diepe
ingetogen kleuren als blauw, groen en violet als accent. Het
draait hier niet om de details, maar het totaalplaatje telt.
Materialen voelen comfortabel en geven je een gevoel van

Inky Blue

rust en geborgenheid. Het resultaat is een stoer, warm en

URBAN

leefbaar geheel met veel karakter.

SFEERBEELD NODIG?
ARTUROCOLLECTION.COM

14 / City Roots - Urban

City Roots
BACK TO YOUR

De interieurstijl City Roots laat zien dat imperfectie z'n eigen

Heedless Violet

Worn Stuff

BETONLOOK

charme heeft. In deze stijl wordt vooral gebruik gemaakt van
nieuwe meubels in combinatie met textiel, gebruikte spullen
en hout dat oogt alsof het al decennia oud is.

City Roots - Urban / 15

UNICOLOR

FLAKES
PLAINSPOKEN BLUE

LIVING CRUMBLES
PURE WHITE *

PEACEFUL CRISP *
SIMPLE GREY

S I M PLE GREY

UNICOLOR
P L AIN SP O K E N B LU E

NATURAL GREY

UNICOLOR
BETONLOOK

REACH FOR

HONEST
PURENESS
In deze minimalistische interieurstijl blijft de vormgeving
bewust beperkt tot wat puur nodig is. Lichte, vergrijsde
kleuren en strakke meubels kenmerken het interieur.
Natuurlijke elementen in de inrichting zorgen voor een

MINIMALISTIC

MIXED CLAY

Met de unicolors uit deze interieurstijl krijgt je interieur een rustige basis. De kleuren
Mixed Clay en Looming Dust zorgen voor een levendig, natuurlijk betonlook effect
in de vloer. Met de Flakes-kleuren Living Crumbles en Peaceful Crisp creëer je een
unieke kleurencombinatie met een decoratief effect.

LOOMING DUST

PLAINSPOKEN BLUE IN JOUW
INTERIEURONTWERP?
ARTUROCOLLECTION.COM

rustig totaalbeeld met een natuurlijke, ontspannen touch.

16 / Honest Pureness - Minimalistic
* De kleur Pure White is uitsluitend leverbaar in Arturo PU2030 Gietvloer.

Honest Pureness - Minimalistic / 17
* De kleur Peaceful Crisp is uitsluitend leverbaar in Arturo PU2030 Gietvloer.

UNICOLOR

BETONLOOK

SHADES OF
JUNGLE LEAVES
De nerven in bladeren met hun krachtige, skeletachtige
structuren en natuurlijke kleuren zijn de inspiratiebron
voor deze organische interieurstijl. Zandachtige tinten
als Rib Beige in unicolor of Mild Shades
in betonlook combineren prachtig met
natuurlijke kleuren als Forest Green.

Intense Green

ELEMENTAL MOTION ALS VLOER?
DOWNLOAD EEN STAAL OP
ARTUROCOLLECTION.COM

FLAKES

Deepwater Green
Elemental

motion

UNICOLOR
Forest Green

primordial Earth

A TOUCH OF

ORGANIC
De natuur is een oneindige inspiratiebron voor kleuren,
structuren en vormen. Ze worden continu vertaald in
frisse trends, die de natuur op verrassende manieren
een rol laten spelen in je interieur. Door te kiezen voor
natuurlijke materialen met aardetinten en krachtig groen,
creëer je een gevoel van rust en ruimte in je interieur.

18 / Structured Matrix - Organic

Structured Matrix - Organic / 19

Retro Pastels kun je op
verschillende manieren een
rol geven in jouw interieur.
Kies voor vloeren of muren
subtiele poederachtige kleuren.
In combinatie met bijvoorbeeld
hout ontstaat een verfijnd en
prachtig zacht effect.

GET BACK TO

Tender Breeze

BETONLOOK

FLAKES

Retro
Pastels

UNICOLOR

NAIVE

BETONLOOK

Met de zachte en verfijnde Retro Pastels ondergaat iedere
ruimte een metamorfose tot een warme, comfortabele

Pale Green

Cotton White

Faded Rose

Cute Blue

thuishaven. De pasteltinten, ronde vormen en natuurlijke
materialen creëren rust en balans. Retro Pastels zijn subtiel,
Dreamy Silence

Charming Dazzle

Early Dew

Tender Breeze

ingetogen, zacht en toch krachtig. Een perfecte mix van
kleuren en materialen die elkaar aanvullen en versterken.

20 / Retro Pastels - Naive

EEN STAAL VAN
FADED ROSE?
ARTUROCOLLECTION.COM

Retro Pastels - Naive / 21

FLAKES
Terracotta Red

UNICOLOR

Playful

Magic

BETONLOOK
UNICOLOR

Cosy Beige

Easy Grey

Cosmic Fusion

De uitbundige Global Spirit stijl vraagt

Indian Summer

om een contrast met strakke, rustige vlakken.
Door een goede balans te creëren ontstaat
een moderne, exclusieve ambiance.

Sunset Gold

Terracotta Red

Materialen zoals bamboe, katoen, leer en hout
laten zich op een originele manier combineren.
En als je kiest voor hout, denk dan aan donkere
houtsoorten als wengé en ebbenhout. Die
passen prachtig in deze stijl. Stoffen als zijde en
linnen zorgen voor een subtiele knipoog naar
andere culturen.

SUNSET GOLD? VRAAG
EEN STAAL AAN OP
ARTUROCOLLECTION.COM

TRAVEL THE
WORLD WITH

Dream

Glob Spit
Globel Spirit is een stijl die zich laat inspireren door

ETHNIC

verre reizen, door de kleur van de woestijn, door de
geur van specerijen. We nemen herinneringen mee

in onze koffer en geven ze een plekje in ons interieur
om zo alles altijd opnieuw te kunnen beleven.

22 / Global Spirit - Ethnic

Outback

Cosmic Fusion

BETONLOOK

Global Spirit - Ethnic / 23

UNICOLOR

Avenue Leather

Elegant Grey

Avenue Leather
UNICOLOR

Splendid Bronze

Een flamboyante interieurstijl met gedurfde vormen,
donkere tonen en een vleugje historie. Luxueuze
materialen geven je een gevoel van weelde en glamour.
Hoogglans, mat en spiegeleffecten wisselen elkaar af
en geven het geheel een chique uitstraling.

Distinct Green

IN THE SPOTLIGHT

Dark
Shine
GLAMOUR

24 / Dark Shine - Glamour

FLAKES

BETONLOOK

Hoe vertaal je een rijk verleden naar onze 21e eeuw?
Niet door de stijl van toen klakkeloos over te nemen.
Doe er iets spannends mee in kleur, vormgeving
of afwerking. Donkere tinten als Avenue Leather,
Elegant Grey lenen zich er perfect voor. Flakes

Flamboyant Glow

als Flamboyant Glow geven vloeren een gouden

FLAKES

glinstering. Een schitterende combinatie met goud,

Flamboyant Glow

Chique Motion

Proud Spots

Rich Flow

koper en brons in meubels of verlichting.

VRAAG EEN STAAL AAN OP
ARTUROCOLLECTION.COM

Dark Shine - Glamour / 25

ARTURO
EVERGREENS
Basic White

Naast de kleuren die speciaal zijn ontwikkeld voor het Arturo Style Compass®

UNICOLOR

zijn er Arturo Evergreens. Basiskleuren die hun kracht door de jaren heen
hebben bewezen. Arturo Evergreens zijn er in acht unicolors en acht betonlooks.

26 / Arturo Evergreens

Arturo Evergreens / 27

Calm Grey
UNICOLOR

UNICOLOR

FILL IT WITH
Basic White

Misty Grey

Iron Grey

Dusty Grey

UNICOLOR
EVERGREENS

De neutrale Arturo Evergreens vormen een strakke basis
voor elk interieur. Door de verschillende kleurnuances is er
voor elk interieur een passende Arturo Evergreen Unicolor.
Deze kleuren zijn allemaal af te werken met een extra

Fossil Grey

Solid Grey

Calm Grey

Stylish Grey

matte, zijdematte of glanzende toplak. Je hebt dus alle
ruimte om je favoriete uitstraling te creëren.

28 / Unicolor - Evergreens

Unicolor - Evergreens / 29

BETONLOOK

MAKE IT NATURAL

BETON
LOOK

Morning Flow

Basic Wash

Calm Breeze

Raw Basalt

Soft Stone

Sandy Shades

Graphite Touch

Frozen Cosmos

EVERGREENS

Creëer een representatieve look met koele
grijstinten als basis of een ‘home-sweet-home’
effect met warme sfeervolle tinten. Alles is
mogelijk in betonlook. Deze basiskleuren

Calm Breeze
© Marcus Niggeloh

BETONLOOK

30 / Betonlook - Evergreens

zijn tijdloos en vormen een uitgekiend palet,
geschikt voor vrijwel elk interieur.

MEER INFO?
ARTUROCOLLECTION.COM

Betonlook - Evergreens / 31

GIETVLOEREN VOOR
ELK INTERIEUR
Elke interieurstijl in het
Arturo Style Compass®
heeft een kleurenpalet
voor gietvloeren dat
is samengesteld uit
vier unicolors, twee
betonlooks en twee
kleuren met ﬂakes.
De kleuren zijn
zorgvuldig afgestemd
op de verschillende
interieurstijlen.

POLYURETHAAN
GIETVLOEREN EN
HUN TOEPASSING

UNICOLOR VLOEREN
Unicolor gietvloeren worden gemaakt
in één egale kleur. Een goede,
strakke basis voor je inrichting. De
rustige en lichte tinten zijn een ideaal
uitgangspunt om de rest van je interieur
te laten spreken. Kies je voor een meer
uitgesproken kleur? Dan wordt de vloer
een gezichtsbepalend onderdeel van
het interieur. Arturo geeft je ideeën en
creativiteit alle ruimte!

Kantoren
GRIZZLED BLUE

COOL GREY

Steely grey

BETONLOOK VLOEREN

Kijk voor het overzicht met betonlook
gietvloeren op pagina 40 en 41.

FLAKES

32 / Unicolor, betonlook, ﬂakes

Health
& Care

Kantines

Proud Spots

p. 10

p. 16

p. 21

Cotton White

SIMPLE GREY

Pale Green

NATURAL GREY

Fossil Grey

Faded Rose

PLAINSPOKEN BLUE

p. 16

p. 21

p. 21

Terracotta Red

Cute Blue

Forest Green

Comfortable Taupe

p. 14

Avenue Leather

Arturo PU2030 Gietvloer
p. 16

p. 28

steely grey

p. 21

Cosy Beige

Stylish Grey

p. 28

Dusty Grey

p. 21

p. 18

Inky Blue

Intense Green

p. 22

Heedless Violet

p. 25

Splendid Bronze

Voor lichte tot middelzware belasting. Ideaal als afwerking
van vloeren in scholen, laboratoria, ziekenhuizen, drukkerijen,
kantines, technische ruimtes enz.

p. 28

p. 10

p. 28

p. 22

p. 18

p. 14

p. 25

p. 14

Duurzaam en praktisch Naast het uiterlijk van
de gietvloeren zijn deze vooral ook duurzaam en
praktisch. Een gietvloer is naadloos, vloeistofdicht en
eenvoudig reinigbaar. Bij Arturo PU2030 Gietvloer
vindt nauwelijks verkleuring plaats door UV-stabiele
eigenschappen. Bovendien zijn beide vloeren zeer
geschikt in combinatie met vloerverwarming.

Afwerking Beide typen gietvloeren kunnen met
verschillende toplagen worden afgewerkt.
Je leest hier meer over op pagina 43.

COOL GREY

Calm Grey
Vloeistofdicht

Slijtvast en goede
krasvastheid

Onderhoudsarm
en –vriendelijk

Goed
chemicaliënbestand

Scheuroverbruggend

Toepasbaar met
vloerverwarming

Naadloos

Antislip mogelijk

(2-3 mm) worden Arturo gietvloeren vaak toegepast
bij renovatieprojecten. Afhankelijk van de ondergrond
is aanbrengen op bestaande vloeren mogelijk.
Flamboyant Glow

Basic White

OVERZICHT ARTURO UNICOLOR GIETVLOEREN

De kleuren van de Arturo Color Collection zijn beschikbaar
in twee typen polyurethaan gietvloeren.

Arturo PU2060 Gietvloer

Ook voor renovatie Vanwege hun geringe dikte

Gietvloeren ingestrooid met Arturo Flakes krijgen door
deze kleine vlokjes een decoratief effect. Sommige
kleurmixen bevatten zilver- en goudkleurige deeltjes. De
vloer krijgt dan door lichtinval een unieke glinstering.
Het overzicht met flakes-gietvloeren staat op
bladzijde 36.

Misty Grey

EIGENSCHAPPEN

Betonlook gietvloeren worden gemaakt door tijdens het
aanbrengen van de gietvloer twee kleuren te mengen.
Hierdoor krijgt de vloer een gemêleerd effect, net als in beton.
De uiteindelijke look van de vloer wordt bepaald tijdens het
aanbrengen van de vloer. We adviseren je daarom om hier zelf
bij aanwezig te zijn. Je kunt de vloer dan ter plekke op je smaak
laten afstemmen en finetunen.

Worn Stuff

p. 16

Vloeren voor lichte belasting. Blijvend elastisch, UV-stabiel
en een verhoogd loopcomfort. Zeer geschikt voor woningen
en winkels, of bijvoorbeeld voor restaurants, musea en
showrooms.

Signal red

GRIZZLED BLUE

PURE WHITE*

Aan vloeren worden hoge eisen gesteld. Door de
gebruiker, of door voorschriften en regels. Voor elke
vloer, de functie ervan en de belasting die daarbij hoort,
gelden speciﬁeke eisen en wensen. Arturo kent deze
eisen als geen ander en speelt hier zorgvuldig op in.

Het overzicht met alle unicolors vind
je op pagina 34 en 35.

Downtown Mix

OVERZICHT ARTURO UNICOLOR GIETVLOEREN

p. 28

Inzetbaar bij
renovatie

UV-stabiel

p. 18

Easy Grey

Elegant Grey

Iron Grey

Verhoogd
loopcomfort

p. 10

p. 28

Deepwater Green

Sunset Gold

signal red

Modest Green

Solid Grey

p. 14

p. 12

p. 10

p. 22

p. 25

p. 12

p. 12

p. 12

Distinct Green

Oplosmiddelvrij
en emissiearm

p. 28

DESKUNDIG ADVIES
Een andere vloer nodig dan een PU-gietvloer? Of andere vragen? Arturo biedt je keuze uit een breed assortiment
troffelvloeren, grindvloeren, vloercoatings en cementgebonden of epoxy gietvloeren. Onze vloerspecialisten
geven graag deskundig advies over het meest geschikte vloersysteem voor elke specifieke situatie.
Toepassingen en eigenschappen / 33

p. 25

p. 22

p. 18

* De kleur Pure White is uitsluitend leverbaar in Arturo PU2030 Gietvloer.

Overzicht - Unicolor / 34

Overzicht - Unicolor / 35

OVERZICHT ARTURO FLAKES GIETVLOEREN
PEACEFUL CRISP *

Indian Summer

OPEN SPIRIT*

Primer en
schraplaag
p. 17

p. 13

Dreamy Silence

LIVING CRUMBLES

p. 17

Crashing Pebbles

p. 15

Proud Spots

Playful

Magic

Elemental

p. 25

p. 19

Street Life

p. 23

Toplaag

Arturo vloeren zijn vloeren die wat met
je doen. Dat komt door de kwaliteit, de
verschillende interieurstijlen en de vele
mogelijkheden. Bovendien krijg je met de
Arturo Studio alle gelegenheid je individuele
wensen in een uniek, eigen vloerconcept te
vertalen.
Morning Flow

Flamboyant Glow

p. 15

Primer wordt
aangebracht

Aanbrengen van de
schraplaag

NOG MEER
KLEURMOGELIJKHEDEN

Mengen van de
gietvloercomponenten

Arturo staat voor voortdurende
vernieuwing en in het Arturo
laboratorium wordt dagelijks gewerkt
aan de ontwikkeling van producten
en systemen. Naast de kleuren uit de
Arturo Color Collection zijn gietvloeren
verkrijgbaar in vrijwel alle RAL- en
NCS-kleuren. In één kleur, in betonlook
en decoratief ingestrooid met Arturo
Flakes.

p. 25

EASY SAMPLING
BESTEL EEN STAAL VIA
ARTUROCOLLECTION.COM

Calm Breeze

ARTURO STAAT STEVIG
IN DE SCHOENEN
De Arturo Color Collection wordt geproduceerd door Uzin Utz Nederland bv, de
Nederlandse dochteronderneming van het Duitse beursgenoteerde Uzin Utz AG.
Uzin Utz Nederland, voorheen Unipro, heeft al meer dan 40 jaar ervaring als
toonaangevende fabrikant van gietvloeren, vloercoatings en andere kunstharsvloeren.
Uzin Utz Nederland levert met de merken Uzin, Pallmann, Wolff, Arturo en Codex alles voor
het leggen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloeren. Ruim 50 jaar geleden begon
Uzin Utz Nederland met de productie van lijmen en groeide snel uit tot een onderdeel van
een internationale organisatie. Arturo staat voor voortdurende vernieuwing en in het Arturo
laboratorium wordt dagelijks gewerkt aan de ontwikkeling van producten en systemen.

Soft Stone

p. 17

ROUGH LEAD

p. 23

p. 31

Chique Motion

worked metal

Basic Wash

Downtown Mix

p. 23

Worn Stuff

p. 15

p. 31

Graphite Touch

Dream

p. 19

p. 25

p. 11

Outback

Jungle Leafs

Raw Basalt

p. 31

p. 19

p. 15

Rich Flow

dark move

Innovatieve productiemethoden, een vakkundig technisch advies en meer dan honderd
enthousiaste medewerkers leggen de basis voor perfecte vloeren.
Gietvloer wordt
aangebracht met
een vlakspaan

Flakes kunnen worden
ingestrooid

Eerste laag toplak wordt
aangebracht met een
nylonroller

Tweede toplaag
wordt aangebracht
p. 31
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p. 31

Sandy Shades

p. 20

p. 17

MIXED CLAY

Cosmic Fusion

Frozen Cosmos

OVERZICHT ARTURO BETONLOOK GIETVLOEREN
Tender Breeze

LOOMING DUST

p. 20

p. 31

3D-visualisatie van Arturo Studio

p. 19

* De kleuren Peaceful Crisp en Open Spirit zijn uitsluitend leverbaar in Arturo PU2030 Gietvloer.

We hebben ons uiterste best gedaan de kleuren
van onze vloeren in deze brochure zo nauwkeurig
mogelijk weer te geven. Soms zijn echter geringe
kleurafwijkingen mogelijk. Om zeker te weten of je
de juiste kleur hebt gekozen, is het fijn om de kleur
in het echte materiaal te zien.

p. 13

Arturo Studio kijkt, creëert en laat de ruimte
in 2D- of 3D perspectief zien. Daardoor
kun je het interieur al bijna als levensecht
ervaren. Zo is vooraf goed te beoordelen of je
vloerontwerp past bij de gewenste inrichting.
Samen met Arturo Studio kun je jouw
eigen vloerontwerpen maken met gegoten
designvloeren. Ook ontwerpen met
afbeeldingen in Arturo Decofolie zijn mogelijk.
Gebruik de kleuren van de Arturo Color
Collection als inspiratiebron.

HOE WORDT EEN GIETVLOER AANGEBRACHT?

motion

Schuren van de
ondergrond

p. 11

Gietvloer

Bijna geen enkele vloerafwerking laat zich zo
optimaal aanpassen aan individuele wensen en
eisen als een gietvloer. Arturo gietvloeren worden in
meerdere lagen aangebracht. Eerst zorgt de primer
en de schraplaag voor een goede voorbereiding
van de ondergrond. Vervolgens zorgt de gietvloer
voor de gewenste vloereigenschappen. Als laatste
zorgt de toplak voor de gewenste optiek en
bescherming van de vloer.

p. 13

p. 20

Early Dew

RUIMTE VOOR
PERSOONLIJKE IDEEËN

p. 11

Charming Dazzle

p. 20

primordial Earth

TITANIUM SPARKLE

p. 23

ARTURO STUDIO

ELKE LAAG MAAKT JE
GIETVLOER UNIEK

factory heat

OVERZICHT ARTURO BETONLOOK GIETVLOEREN
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38 / Arturo Studio
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p. 31

p. 11
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p. 31

p. 13

p. 25
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OOG VOOR DE TOEKOMST

TOP AFGEWERKT

Bij Arturo willen we leven en werken op een manier die niet alleen voor nu, maar ook voor de komende
generaties goed is. Dat is de reden waarom we denken aan het grote geheel en op de lange termijn. Deze
visie beïnvloedt niet alleen onze producten en productieprocessen, maar manifesteert zich ook in ons
nieuwe hoofdkantoor: de ‘groenste’ fabriek van Nederland.

De toplaag op de gietvloer heeft een
belangrijke invloed op het uiterlijk van
de vloer.
Arturo biedt verschillende mogelijkheden
om de vloer af te werken. Er zijn twee
zijdematte toplakken, een extra matte
toplak en een glanzende toplak. Afwerking
met een antisliplaag is ook mogelijk.

MAT

GLANS

REINIGING EN ONDERHOUD

Een groen dak
Het groene dak isoleert tegen warmte en kou en zorgt voor
biodiversiteit. De sedumplantjes zorgen er tevens voor dat
ﬁjnstof gebonden wordt. Het regenwater van het dak wordt
opgevangen voor het doorspoelen van de toiletten.

CO2 -neutrale productie
Er is geen gasaansluiting, alle producten worden CO2neutraal geproduceerd. We maken gebruik van aardwarmte
in combinatie met warmteterugwinning. Bijverwarmen
doen we met pelletkachels, gestookt op biomassa.

Intelligent gebouw
Lucht, licht en temperatuur worden met een sensor
geregeld. Zo zijn de arbeidsomstandigheden altijd
optimaal, terwijl de ramen gewoon open kunnen. Kranen,
douches en toiletten zijn zo ingericht dat er zo min
mogelijk water wordt gebruikt.
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COLOFON

In deze brochure zijn de volgende items
getoond: p.13, Kruk Eiffel, Shigeky
Fujishiro - RS Barcelona
(www-rs.barcelona.com) | p.14, Bijzettafel
Victoria - d-bodhi | p. 14, Tafellamp Fork
- Diesel by Foscarini | p.15, Stoel Catifa
46, Lievore Altherr Molina - Arper SpA
(www.arper.com) | p.16, Kledingrek Toj
Clothes Rack, Simon Legald - Normann
Copenhagen | p.18, Kapstok Sciangai –
Zanotta SpA (www.zanotta.it) | p.18, Stoel
S840, LepperSchmidt Sommerlade –
Thonet (www.thonet.de) | p.19, Hanglamp
Moon series & Disc series – Graypants
(www.graypants.com) | p.19, Karpet Brink &
Campman (www.brinkandcampman.com) |
p.19, Houten mand, Piet Hein Eek – Fair
Forward | p.19, Tafel Juffer, Pieke Bergmans
- Gelderland - www.gelderlandgroep.com |
p.19, Stoel Leaf, Lievore Altherr Molina Arper SpA (www.arper.com) | p. 20

Hanglamp Lolita, Nika Zupanc - Moooi
(wwww.moooi.com) | p.20, Stoel Embrace
- Vepa Office Furniture (www.vepa.nl) |
p.21, Bijzettafel Open Minded, Jolanda
van Goor – Leitmotiv (www.voor-thuis.nl) |
p.21, Eames Plastic Armchair RAR, Charles
& Ray Eames- Vitra (www.vitra.com) |
p.24, Hanglamp Copper Shade - Tom
Dixon (www.tomdixon.net)
Arturo Unique Flooring heeft zijn uiterste
best gedaan om rechthebbenden van
meubilair en ontwerpen die in deze
brochure te zien zijn, te achterhalen.
Wanneer desondanks iets wordt getoond
waarvan u rechthebbende bent en voor
het gebruik waarvan u niet als bron of
rechthebbende wordt genoemd, ofwel
voor het gebruik waarvan u geen
toestemming hebt verleend, kunt

u contact opnemen met ons:
info@arturoflooring.nl.
Speciale dank gaat uit naar alle
fotolocaties en fundesign.nl.
Arturo Unique Flooring heeft uiterste zorg
besteed aan de inhoud en de kleurechtheid
van deze brochure. Onjuistheden kunnen
echter voorkomen. Arturo Unique Flooring
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van onjuistheden in deze brochure.
Niets uit deze uitgave mag geheel of
gedeeltelijk worden verveelvoudigd
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder toestemming van Arturo
Unique Flooring.
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Uzin Utz België nv
Poortakkerstraat 41a,
9051 Gent
België

Uzin Utz Nederland bv
Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen
Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen
Nederland

T +32 (0)9 222 58 48

T +31 53 573 7373

www.arturoflooring.be
be@uzin-utz.com

www.arturoflooring.nl
arturo.nl@uzin-utz.com

What a floor can do.

Arturo | A brand of Uzin Utz Group

Color Collection 2.0 TS/NL2017.12/1500

Duurzaam produceren hoeft niet complex of
duur te zijn. Met gezond verstand en uitgekiende
maatregelen kan het verbruik van energie, water
en grondstoffen al flink afnemen. Hiernaast staan
daarvan enkele voorbeelden. De toets van GPR
Gebouw bewijst het: het rapportcijfer voor onze
duurzaamheidsprestaties is 8,66.

Arturo gietvloeren zijn duurzaam en slijtvast. Goed
en regelmatig onderhoud zorgen voor een blijvend
mooie en hoogwaardige vloer, waar je heel lang
plezier van hebt. Arturo vloeren zijn naadloos en
vloeistofdicht, dus makkelijk schoon te houden.
Op het moment dat de vloer in gebruik genomen
wordt, is het goed om maatregelen te nemen die de
kans op beschadigingen van de vloer voorkomen.
Hierover lees je meer op de website.

