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GLADDE VLOER? SLIPSTOP BIEDT UITKOMST
Uitglijden op een gladde vloer kan heel nare 
gevolgen hebben. U moet er niet aan denken 
dat uw bezoekers of personeelsleden uitglij-
den en zichzelf bezeren. Of het nu gaat om de 
badkamer, keuken, entree of zwembad: een 
veilige vloer is heel wat waard.

SLIPSTOP is een éénmalige antislip-
behandeling van uw stenen vloer. De vloer 
ziet er na behandeling weer prachtig uit en 
behoudt zijn oorspronkelijke uiterlijk. Met één 
belangrijk verschil: u bent verzekerd van een 
vloer die stroef blijft – óók als hij nat is.

DE SLIPSTOP-ANTISLIPOPLOSSING
VOORKOM VALPARTIJEN OP UW GLADDE VLOER



WAT IS DE SLIPSTOP-ANTISLIPOPLOSSING?
SLIPSTOP maakt van elke gladde stenen vloer een veilige en stroeve ondergrond. Zónder dat 
uw vloer er anders uit gaat zien. De SLIPSTOP-oplossing is uiterst effectief en al jaren succesvol 
in meer dan 30 landen.

1.  Voor de behandeling meten we 
de slipweerstand.

7.  We meten de slipweerstand 
opnieuw.

4.  SLIPSTOP-antislipbehandeling.  
We voorzien de vloer van een 
kleurloze vloeistof. 

2.  Vloer ondergaat een grondige 
reiniging. Hoe schoner de vloer, 
hoe beter we de vloer antislip 
kunnen maken. 

8.  Na de SLIPSTOP-behandeling 
ontvangt u een certificaat voor 
vijf jaar garantie. 

5.    Er ontstaan hierdoor onzichtbare 
kleine profieltjes in de vloer, die 
als zuignapjes werken.

3.  Dwarsdoorsnede van een gladde 
vloer voor behandeling. 

9.  De vloer is schoon, antislip en 
veilig.

6.    De vloer wordt geïmpregneerd 
als bescherming tegen vocht en 
vuil.

DE SLIPSTOP-ANTISLIPOPLOSSING IN STAPPEN



De voordelen van SLIPSTOP 
 

    Uiterst effectief op nieuwe én bestaande  

vloeren

  Vloer behoudt oorspronkelijk uiterlijk

  Internationaal bewezen en succesvol

   Jarenlang verzekerd van een veilige vloer

SLIPSTOP WERKT!

‘Over mijn ervaring met SLIPSTOP kan 
ik kort zijn: het werkt! En dat is erg 

prettig, want in ons zwembad en onze 
sportruimtes staat veiligheid voorop.’

- Wiliam Nooijen,  
Sportfondsen Rotterdam

 _______________________

 
GEEN VALINCIDENTEN 

 
‘SLIPSTOP is een uitkomst voor ons!  

De vloer kreeg eerst een 
grondige reiniging en daarna een 

antislipbehandeling. Sinds die tijd hebben 
wij geen valincidenten meer. Onze 

cliënten hebben nu dus een veiligere 
omgeving.’

- Aad van de Laar,  
zorginstelling Ipse de Bruggen

_______________________

GOED RESULTAAT
 

‘We zijn heel tevreden, want de vloeren 
zijn merkbaar stroever. De bewoners zijn 

erg complimenteus over het eindresultaat. 
De flexibele werkhouding van de 
uitvoerders van SLIPSTOP was  

zeer prettig.’  
 

- Marco Misset,  
VvE Noorderzon in Arnhem

Snel en effectief

De SLIPSTOP-antislipoplossing is een zeer snelle behandeling van uw vloer. Uw vloer kan ook in 
delen behandeld worden, zodat u gewoon kunt blijven doorwerken. In overleg behandelen we 
uw vloer ’s avonds of in het weekend. Direct na de behandeling is de vloer alweer te belopen.
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Bent u geïnteresseerd in de SLIPSTOP-antislipoplossing? Onze specialisten geven u 
graag advies. We kunnen snel bij u langskomen voor het opmeten van uw vloer en 
de slipweerstand. Op verzoek maken we een gratis proefstuk, zodat u vooraf kunt 
zien wat het resultaat van de SLIPSTOP-oplossing zal zijn. 

SLIPSTOP Benelux B.V. • Schaverijstraat 29 • 3534 AS Utrecht • 030 243 66 33  
info@slipstop.nl • www.slipstop.nl

- BEL NU 030 243 66 33 VOOR EEN SLIPWEERSTANDMETING - 

Zij gingen u voor

Vele opdrachtgevers profiteren inmiddels van veilige vloeren na toepassing van de SLIPSTOP-
oplossing. Van vloeren in parkeergarages, badkamers en keukens tot trappen, bordessen en 
galerijen.

Opdrachtgevers

•  Architecten
•  Bouwbedrijven
•  Arbodiensten
•  Congrescentra
•  Fabrieken
•  Fitnesscentra

•  Hotels en restaurants
•  Sauna’s en zwembaden
•  Universiteiten en scholen
•  Vakantie- en recreatieparken
•  Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)
•  Woningcorporaties
•  Zorginstellingen


