
EPI Gusto en Rocca vloeren
Een klassieke terrazzo look met de robuuste 

eigenschappen van een gietvloer

www.epigroup.nl

Kijk voor meer informatie over onze Gusto en Rocca vloeren en de EPI Colour Collection 
op www.epigroup.nl

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

2
0

2
0

12
0

1

EPI  |  DESIGN YOUR LIFE 

Wij ontwikkelen continu nieuwe producten waarbij we innovatieve materialen en 
technieken combineren met stijl. Functioneel en duurzaam design maken is onze kracht. 
De EPI Gusto en Rocca vloeren behoren tot onze nieuwste innovaties. Ze combineren 
de klassieke terrazzo look met de robuuste eigenschappen van een gietvloer; sterk, 
comfortabel en stijlvol.

EPI colour collection
Voor een authentieke terrazzo look hebben wij met zorg een prachtige EPI Gusto en 
Rocca Colour Collection ontwikkeld. EPI Gusto en Rocca zijn verkrijgbaar in twaalf 
designkleuren, met daarin fijne korrels verwerkt. De Gusto vloer is een unikleur gietvloer, 
de Rocca vloer is een blend gietvloer. 

De EPI Gusto en Rocca vloeren zijn: 
• Naadloos en vloeistofdicht
• Goed te reinigen en de vloer vergt nauwelijks onderhoud. 
• Blijvend elastisch, daardoor scheurt de vloer niet of nauwelijks 
• Verkrijgbaar in 12 prachtige kleuren 

Deze vloeren zijn in het bijzonder geschikt voor: 
• Woningen
• Ziekenhuizen
• Scholen
• Kantoren en kantines 
• Hotels en entreezones 
• Musea 



EPI Gusto en Rocca vloeren
Een klassieke terrazzo look met de robuuste 

eigenschappen van een gietvloer

www.epigroup.nl

Kijk voor meer informatie over onze Gusto en Rocca vloeren en de EPI Colour Collection 
op www.epigroup.nl

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

2
0

2
0

12
0

1

EPI  |  DESIGN YOUR LIFE 

Wij ontwikkelen continu nieuwe producten waarbij we innovatieve materialen en 
technieken combineren met stijl. Functioneel en duurzaam design maken is onze kracht. 
De EPI Gusto en Rocca vloeren behoren tot onze nieuwste innovaties. Ze combineren 
de klassieke terrazzo look met de robuuste eigenschappen van een gietvloer; sterk, 
comfortabel en stijlvol.

EPI colour collection
Voor een authentieke terrazzo look hebben wij met zorg een prachtige EPI Gusto en 
Rocca Colour Collection ontwikkeld. EPI Gusto en Rocca zijn verkrijgbaar in twaalf 
designkleuren, met daarin fijne korrels verwerkt. De Gusto vloer is een unikleur gietvloer, 
de Rocca vloer is een blend gietvloer. 

De EPI Gusto en Rocca vloeren zijn: 
• Naadloos en vloeistofdicht
• Goed te reinigen en de vloer vergt nauwelijks onderhoud. 
• Blijvend elastisch, daardoor scheurt de vloer niet of nauwelijks 
• Verkrijgbaar in 12 prachtige kleuren 

Deze vloeren zijn in het bijzonder geschikt voor: 
• Woningen
• Ziekenhuizen
• Scholen
• Kantoren en kantines 
• Hotels en entreezones 
• Musea 



Kleurechtheid  |  De kleuren in de brochure zijn indicatief weergegeven.

EPI  |  OVER ONS 

EPI is een familiebedrijf en produceert en levert al meer dan 30 jaar eersteklas producten aan 
vloerenbedrijven over de hele wereld. 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 natuurlijke grondstoffen zoals biopolymeren en natuurlijke vulstoffen. 
Dat is wel zo goed voor het milieu. 

Sterk en slijtvast
Comfort en sterkte gaan niet altijd samen. Het is ons R&D team echter gelukt om een vloer te 
ontwikkelen die zowel comfortabel is, als zeer sterk en slijtvast. De vloer is bestand tegen vele vormen 
van belasting en UV-stabiel, waardoor er dus geen verkleuring optreedt door zonlicht of gewoon 
daglicht. Van een EPI Gusto of Rocca vloer kunt u gegarandeerd jarenlang genieten! 

Stijlvol uiterlijk 
EPI Gusto en Rocca vloeren hebben de authentieke uitstraling van een klassieke harde Terrazzo vloer. 
Heeft u een landelijke of juist moderne stijl, of combineert u graag stijlen? Doordat er verschillende 
materialen en kleuren worden gemengd krijgt u een unieke vloer die perfect aansluit bij uw wensen. 

De EPI Gusto vloer heeft één kleur als basis waar fijne korrels aan toegevoegd worden. 
De EPI Rocca vloer heeft een zogenaamde blend, mix van twee kleuren, als basis waar fijne korrels aan 
toegevoegd worden.

Gespecialiseerde applicateurs
Bij EPI produceren we vloeren, we leggen ze niet. Het leggen van de EPI vloeren vertrouwen we toe 
aan ons wereldwijde netwerk van gespecialiseerde vloerenbedrijven. Al onze partners hebben zonder 
uitzondering liefde voor het vak en bijzonder oog voor detail. Wij kunnen u uiteraard in contact brengen 
met een geselecteerde applicateur. 

Duurzaam & Sterk 

De EPI Gusto en Rocca vloeren zijn beide erg sterk, slijtvast en UV-stabiel, 
waardoor deze niet verkleurt. Door de samenstelling van materialen is de vloer 
beter bestand tegen puntbelasting en gaat deze met gemak een leven lang mee. 
De vloer wordt voor 70 tot 80% uit natuurlijke materialen gemaakt. 

Comfortabel 

De vloer voelt prettig aan en reduceert geluid. Door het gemêleerde uiterlijk ziet 
u weinig tot geen vuil op de vloer. Daarnaast neemt de vloer de temperatuur van 
de ruimte aan en zeker in combinatie met vloerverwarming geeft dat een groot 
gevoel van comfort.

Onderhoudsvriendelijk 

De EPI Gusto en Rocca vloeren zijn eenvoudig schoon te houden, zoals alle 
gietvloeren naadloos, nagenoeg onderhoudsvrij en kunnen perfect worden 
aangebracht over bestaande vloeren.
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