
De ideale combinatie van design 
en duurzaamheid

www.epigroup.nl/corestone

U bent op afspraak van harte welkom in onze EPI Experience (showroom).

EPI Group   |   Duikboot 1-7   |   3991 CK Houten   |   Nederland   |   +31 (0) 30 293 36 64   |   info@epigroup.nl

2
0

2
0

10
2

2

EPI  |  CORESTONE NATURE 

We zijn uitermate trots op onze meest recente innovatie: “EPI Corestone Nature”. Dit 
product is ontwikkeld vanuit onze passie om prachtige designproducten te creëren voor 
iedereen. 

EPI Corestone Nature is een krachtig vloersysteem met de levendige look van een cement 
vloer en de sterke eigenschappen van een gietvloer. De Corestone Nature onderscheidt 
zich van een cementgebonden vloer doordat het niet uit zichzelf scheurt, in 2 à 3 dagen 
aangebracht wordt en verkrijgbaar is in ca. 36 standaard kleuren, waaronder ook lichte 
kleuren. Maak een afspraak voor onze EPI Experience showroom of bekijk de kleuren op 
onze website.

Eigenschappen en voordelen:
•   Naadloos 
•   Standaard in 2 á 3 dagen aan te brengen 
•   Goed te reinigen en onderhouden 
•   Vloeistofdicht 
•   Toepasbaar in natte ruimten
•   Aan te brengen over tegelvloeren (1 dag extra) 
•   Volledig oplosmiddelvrij 

Geschikt voor alle ondervloeren
EPI Corestone Nature is zeer geschikt voor renovatie projecten. Dit systeem is namelijk aan 
te brengen over verschillende ondervloeren. Door de vele designmogelijkheden kan de 
vloer naadloos aansluiten op ieder interieur.

De vloer voelt comfortabel en warm aan en is – helemaal in combinatie met 
vloerverwarming – heerlijk om op te leven. 

Duurzaam
In een wereld waar duurzaamheid vanzelfsprekend is en design steeds belangrijker wordt, 
hebben wij een product ontwikkeld met de natuurlijke uitstraling en structuur van beton én 
sterke eigenschappen. Van een EPI Corestone Nature vloer heeft u jarenlang plezier met 
een gemiddeld onovertroffen levensduur van veertig jaar. De vloer is eenvoudig schoon te 
houden, nagenoeg onderhoudsvrij en kan perfect worden aangebracht in combinatie met 
vloerverwarming of over bestaande vloeren. 

Corestone Nature is een natuurlijk design product dat tegen een stootje kan en zich thuis 
voelt in elk interieur. Of het nu gaat om de ruimtes in een woning, een winkel, een kantoor 
of een showroom, met Corestone Nature zijn de mogelijkheden eindeloos.
De producten zijn in vele tinten verkrijgbaar, zowel in een solid kleur als in een blend versie. 

•   Verhoogde UV-stabiliteit 
•   Slijtvast 
•   Damp open 
•   Geen krimpscheuren
•   Alleen binnen toepasbaar 
•   Stroefheid: R10-R12
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Kleurechtheid  |  De kleuren in de brochure zijn indicatief weergegeven.

CORESTONE NATURE  |  OVER ONS 

Onze nieuwste ontwikkeling is de Corestone Nature, het veelzijdige broertje van de Corestone Classic.
Een matte cementlook vloer verkrijgbaar in verschillende standaardkleuren.

Door de nieuwste technieken toe te passen is ons R&D team erin geslaagd de applicatietijd van deze 
vloer terug te brengen naar 2 á 3 dagen. Ter vergelijking, een gewone gietvloer heeft ca. 5 dagen nodig.
Uiteraard is deze vloer vloeistofdicht, naadloos, zeer slijtvast en makkelijk schoon te houden.

De Corestone Nature vloer is aan te brengen op verschillende ondergronden, geschikt voor renovatie en 
nieuwbouw.

Of het nu een landelijke of industriële look is die je nastreeft, met deze vloer als basis zit je altijd goed.

Eigenschappen van Corestone Nature zijn:

STERK & SLIJTVAST 

Een sterk staaltje werk, dit unieke systeem. Bestand tegen vele 
vormen van belasting en zeer slijtvast.

ROBUUST MAT 

Een natuurlijke, cementlook uitstraling, met een mat uitelijk. 
Ambachtelijk aan te brengen door professionals.

NATUURLIJK DUURZAAM 

Bestaat voor 90% uit direct natuurlijke grondstoffen en wordt 
gemaakt met grondstoffen van Europese A-Klasse leveranciers.

✔ Comfortabel ✔ Supersterk✔ Stijlvol
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