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Een levendige en ijzersterke vloer met next 
level charisma.  

Living 
Concrete 
Next



Dat hoogwaardig design en natuurlijk comfort 
niet ver uit elkaar hoeven te liggen wordt 
bewezen door DRT Living Concrete Next. 
Dit levendige vloersysteem ziet er niet alleen 
fantastisch uit, het is ook ijzersterk en voelt 
aangenaam warm aan. Het unieke charisma 
komt tot stand door het vakwerk van de 
professional die deze vloer zorgvuldig, met 
een lichte korrel afwerkt. 

Living Concrete Next heeft alle voordelen van 
een gietvloer. Het is naadloos, zeer slijtvast 
en in een paar dagen te plaatsen. Daarnaast 
heeft dit vloersysteem die prachtige, natuur-
lijke uitstraling die we kennen van een 
cement vloer. Deze unieke combinatie zorgt 
voor een dynamische oplossing die in iedere 
ruimte toepasbaar en aangenaam is. Living 
Concrete Next kan worden aangebracht op 
verschillende ondergronden, behoeft geen 
groot periodiek onderhoud en heeft een 
gemiddelde levensduur van 40 jaar. Het is 
daarom een duurzame keuze voor woning, 
kantoor, showroom of winkel. 

Vloerdikte  
Ca. 3 mm

Kleuren 
DRT Living Concrete Next is leverbaar in 
verschillende blends, variërend van krachtige, 
donkere tinten tot heldere, zachte uitvoerin-
gen. 
      
Uitstraling
Natuurlijke cementlook met zijdematte 
afwerking. De hand van de vakman is terug 
te zien in de genuanceerde vleug. Hierdoor 
is iedere uitvoering uniek. 

Toepassingen 
Living Concrete Next is uiteraard toepasbaar 
in nieuwbouw en is daarnaast ook een ide-
aal systeem voor renovatieprojecten. Het 
kan namelijk eenvoudig over verschillende 
ondergronden worden aangebracht. 
Hierdoor is sloopwerk vaak niet nodig. Het 
comfort van Living Concrete Next komt 
extra tot zijn recht in combinatie met vloer-
verwarming. 

DRT Living Concrete Next 
Slijtvastheid & Onderhoud
Zeer hoge slijtvastheid en minimale kans op 
krasvorming. Makkelijk in het dagelijks onder-
houd zoals stofzuigen, stofwissen en dwei-
len. Het wordt altijd aangeraden om met een 
zachte borstel te stofzuigen en bescherming 
te plaatsen onder meubels. 

Overige specificaties
Door lichte oppervlaktestructuur voldoet 
Living Concrete Next aan de belangrijkste 
antislipwaarden. 
Naadloos
Verhoogde UV-stabiliteit 
Eenvoudig te reinigen en te onderhouden 
Oplosmiddelvrij 
Vloeistofdicht en minder vochtgevoelig
Snel aan te brengen (3 dagen) 
Aan te brengen op verschillende ondergron-
den waaronder ook tegels (1 dag extra ver-
werkingstijd)

Opmerking 
Voor meer technische gegevens, de daarbij 
behorende prestatieverklaringen en de overi-
ge informatie, raadpleeg de afdeling DRT 
Techniek. 
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