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KLEURENCOLLECTIE | 2021

Solo Gietvloeren gelooft in de kracht van eenheid, afstemming 
en detail in uw interieur. Een vloer is daarbij een van de 
basiselementen. Zo helpen wij u graag met het maken van de 
juiste kleurkeuze. In de loop der jaren ontwikkelde wij een breed 
kleurenscala waar vrijwel voor ieder wat wils tussen zit. Zo niet, 
dan is het zelfs mogelijk om bepaalde kleuren te ontwikkelen om 
zo tot de perfecte kleurkeuze te komen.

Afhankelijk van het type gietvloer dat u kiest zijn er eindeloos veel 
kleur mogelijkheden. Wilt u een betonlook vloer en gaat u voor 
het echte grijs, een warmere basis met meer beige tinten of totaal 
iets anders bijvoorbeeld een groene gietvloer. Er zijn eindeloos 
veel combinaties mogelijk.

Om u een beeld te geven hoe een kleur eruitziet in een woning is 
het Solo Lookbook in het leven geroepen. In dit lookbook geven 
wij u graag een impressie van de 2021 kleurencollectie en een 
deel van de gerealiseerde projecten.

Heeft u vragen omtrent de kleurencollectie dan kunt u contact 
opnemen met onze showroom. Ons team helpt u graag verder 
met het maken van de juiste keuze. SOLO LIFE

Nº26 FLY
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S O L O  L I F E

Solo Life Gietvloeren zijn 
unieke levendige Polyurethaan 
Gietvloeren die uw inter ieur 
warmte geven en een 
perfecte eenheid uitstralen. 
Door de mix van twee 
verschil lende tinten ontstaat 
er een betonlook-effect in de 
Solo Life Gietvloer. De Solo 
Life kleurencollectie bestaat 
uit 30 kleuren, maar zit de 
juiste kleur er niet tussen dan 
kan er alti jd een kleursample 
op maat gemaakt worden. 
De Solo Life Gietvloeren zijn 
nameli jk in talloze kleuren 
verkr ijgbaar. Wij werken met 
onder andere NCS, Sikkens, 
Ral en Farrow&Ball kleuren. 
Ons team staat voor u klaar 
om de perfect kleur voor uw 
woning te ontwikkelen.

SOLO LIFE
Nº20 NEVADA

SOLO LIFE
Nº28 MADISON

SOLO LIFE
Nº20 NEVADA



SOLO LIFE

PHOENIX

SHEFFIELD

SALT LAKE ORLANDO CLASSIC FLORIDA

GEORGE  TOWN PACIFIC

PIAGGE NASHVILLE DETRIOT RICHMOND

NEVADA

STAN

SAN DIEGO

LIVERPOOL MIAMI FANODENVER

MADISON

SEATTLE

BRONX KIM MARLIESDERBY

FLY

KNOXVILLE

IBIZA CHICAGO

CLEVELAND



De Solo Life Gietvloer 
bestaat uit een mix van twee 
verschil lende tinten waardoor 
er een betonlook-
effect ontstaat. De structuur 
van de Solo Life Gietvloer 
kunt u zelf bepalen. Van druk 
tot rustig, u heeft het zelf 
in de hand. Bovenstaand 
ziet u een selectie van 
mogeli jkheden. Druk, medium 
of rustig alles is mogeli jk. 
Om u te ondersteunen in de 
keuze van kleur en structuur 
kan er alti jd een sample op 
maat gemaakt worden. Door 
middel van het sample kr i jgt 
u een perfecte impressie van 
de kleurstell ing en structuur.

S O L O  L I F E  
  S T R U C T U U R

DRUK | Nº27 IBIZA

RUSTIG | Nº21 GEORGE  TOWN

MEDIUM | Nº25 STAN



SOLO LIFE
Nº28 MADISON



BINNENKIJKER
 DIJKWONING GIESBEEK

In een klein dorpje gelegen aan de IJssel, tussen de weilanden in 
woont Ulrike samen met haar vriend Peter en kindjes Jack en 
Bobbi.  Toen de woning in 2017 werd aangekocht wisten Ulrike en 
Peter gelijk dat ze wilden gaan verbouwen. Een aantal zaken waren 
flink verouderd en het comfort wilden ze verhogen. 
Zo lagen er op de woonverdieping 3 verschillende vloeren, waar 
hun juist rust wouden creëren.  Zo kwam een gietvloer in beeld.

De vrij neutrale witte keuken was nog niet heel oud en kon wat 
hun betreft blijven. Ulrike heeft er wel voor gekozen een tegel aan 
de keuken toe te voegen zodat het geheel net wat spannender 
is geworden. Daarnaast is er een maatwerk kast gebouwd en 
is alles geschilderd of behangen. Dit zorgt ervoor dat je een 
huis binnenstapt waarvan je voelt dat het een warm en goed 
afgestemd interieur is. 

Voor de kleurkeuze van de gietvloer wist Ulrike als snel welke kant 
ze op wilde. Er is nog even twijfel geweest tussen de Ibiza een 
grijzere kleur en een iets meer beige variant de Miami. Uiteindelijk 
is de keuze gevallen op de Ibiza omdat die mooi toepasbaar was 
met de rest van de woning. 

De stijl van Ulrike en Peter is warm, kleurrijk, fris gecombineerd 
met wat diepere materialen waarin een gietvloer een ideale basis 
is. Hun stijl past niet perse in één hokje. Ulrike houdt ervan om 
meerdere stijlen met elkaar te combineren. Haar tip is pin jezelf 
niet teveel vast in een bepaalde stijl, maar combineer juist dat 
maakt je woning verassend en spannend!

SOLO LIFE
Nº27 IBIZA
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S O L O  O N E

Strak, naadloos en een unieke 
basis om uw inter ieur perfect 
tot zi jn recht te laten komen. 
De Solo One Gietvloer is 
een unieke Polyurethaan 
gietvloer in één geheel. Om 
die eenheid door te voeren 
wordt hij aangebracht in een 
egale kleur. Hiermee creëer t 
u meer rust in uw woning en 
eindeloos veel mogeli jkheden 
voor uw inter ieur. De Solo 
One Gietvloeren zijn in talloze 
kleuren verkr ijgbaar. Wij 
werken met onder andere NCS, 
Sikkens, Ral en Farrow&Ball 
kleuren. Wij adviseren u om 
de kleursamples te vergeli jken 
met andere bepalende 
items in uw inter ieur. Denk 
bijvoorbeeld aan uw keuken, 
bank of maatwerkkast.

SOLO ONE
Nº25 BRISBANE

SOLO ONE
Nº2 NEW YORK

SOLO ONE
Nº4 MELBOURNE



SOLO ONE

MELBOURNE MARJOLEIN SODA

BRIGHT DUBLIN LONDEN

HOUSTON NEW YORK JAYLIN

JERSEY SUSAN LINCOLN

TAILORE QUEENS CALI

CALGARY L.A. TORONTO

BRISBANE SCOTCH TEXAS

OAKLAND ARIZONA VANCOUVER

SYDNEY BROOKLYN DIAMOND

LEEDS MANCHESTER



SOLO ONE
Nº8 MARJOLEIN
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De Solo Betonfloor is een 
cementgebonden minerale 
gietvloer met een robuuste 
uitstraling en een naadloos 
karakter. De Solo Betonfloor 
Gietvloeren zijn er in diver se 
natuur tinten. Door het kiezen 
van de juiste
kleur kunt u uw inter ieur 
stoerder, warmer of 
rustgevender maken. De Solo 
Betonfloor is verkr i jgbaar 
in 13 verschil lende kleuren, 
waaronder een aantal beton- 
en aardetinten.

SOLO BETONFLOOR
Nº1 DUTCH GREY

SOLO BETONFLOOR
Nº11 DAWN

SOLO BETONFLOOR
Nº3 STONE



SOLO BETONFLOOR
Nº15 CANVAS

SOLO BETONFLOOR

DUTCH GREY CANVAS

LICE TAUPEDAWN DUHE

BERRY

STONE MOUSE

EARTH

PEBBLE PUTTY

ARTISHOK

MAUWE



SOLO BETONFLOOR
Nº15 CANVAS
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De Solo Wall is een compleet 
naadloze wandafwerking met 
een unieke uitstraling. De 
Solo Wall kleurencollectie 
bestaat uit natuur li jke tinten. 
Zo zet u de natuur li jke look 
van het mater iaal door in 
uw badkamer, keuken of 
woonkamer. Omdat de Solo 
Wall specifiek een product 
is dat op de wand wordt 
aangebracht adviseren wij u 
de samples alti jd te bekijken 
in een ver ticale setting. Zo 
kr ijgt u de beste weergave 
van de kleur en maakt u de 
beste keuze .

SOLO WALL
DELEROIT

SOLO WALL
CALAMINE

SOLO WALL
CELLA

S O L O  W A L L



SOLO WALL

SAVANNE ROGANY SYDNEY

CALAMINE ENEMAL GRIS MODERNE

AUBURN AURA

PUTTY

JUTE FUMUS VINCENZA

WIDE GRISETTE CELLA WOOL DELEROIT

GOLD

SOLO WALL | METALLIC

ALLUMINIUM BRONZE COPPER



SHOWROOM | CONTACT

Heef t u vragen omtrent de k leurencollectie dan kunt u 
contact opnemen met onze showroom.

Wanneer u eens wilt langs komen om de k leuren in het 
echt te bek ijken dan bent u van har te welkom voor een 
vr i jbli jvend advies gesprek .

 Graag k ijken wij mee naar de mogeli jkheden en adviseren 
wij u welke unieke Solo Gietvloer het meest bij u past . 

De Hofstede 59

4033 BV Lienden

0344 60 28 76

WWW.SOLOGIETVLOEREN.NL


