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HabiStad Drainbeton 
vloeren zijn:
• Allweather
• Veilig
• Visueel aantrekkelijk
• Waterdoorlatend
• Onderhoudsarm
• Antislip
• Naadloos (geen tegels)
• Geluidsabsorberend
• Vandalismebestendig
• Overal toepasbaar
• Slijtvast
• Duurzaam
• UV-bestendig
• Eenvoudig aan te 

passen en/of uit te 
breiden

• Kleurrijk

Een 365 dagen vloer

HabiStad Drainbeton vloeren kunnen worden aangebracht als 
multifunctionele sportvloeren. De slijtvaste en UV-bestendige vloer 
bestaat uit een drainbeton laag afgewerkt met een toplaag en is 
overal aan te brengen. De vloeren zien er fraai uit, en hebben lage 
onderhoudskosten en een lange levensduur. HabiStad Drainbeton 
vloeren zijn goedgekeurd door ISA/KIWA, NOC/NSF en KNLTB

Onze Drainbeton vloer is waterdoorlatend en kan daarom geheel 
waterpas aangelegd worden. De vloer is 365 dagen per jaar
bespeelbaar.

Afnemers
Onze afnemers vindt u onder overheden, scholen, vakantieparken, 
campings, etc.

Kleuren
Door de vele kleuren van de toplaag waaruit kan worden gekozen 
geeft dit een extra dimensie aan een speellocatie, plein of 
sportlocatie. Standaard kan gekozen worden uit donkergroen, 
lichtgroen, felgroen, donkerrood of blauw. Andere kleuren zijn
mogelijk. Ook is het mogelijk afbeeldingen, figuren en logo’s in de 
vloer te verwerken.

HabiStad Drainbeton vloeren
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De opbouw van HabiStad
Drainbeton vloeren:

Op de bestaande ondergrond wordt 
een zandbed met een dikte van circa 
30 centimeter aangebracht.

Hierop komt een fundering van 
gewassen grind.

Op het grind komt de drainbeton 
laag met een dikte van circa cm. 

Op de drainbeton laag komt een, 
met slijtvaste carborundum deeltjes 
ingestrooide topcoating.

Levensduur en onderhoud
De levensduur van HabiStad Drainbeton vloeren is met 
regelmatig en goed onderhoud 30 tot 40 jaar. Het onderhoud 
beperkt zich tot één keer per jaar schoonspuiten met een 
hogedrukreiniger en gedurende het jaar de vloer schoon-
houden van overvloedig blad en vuil. HabiStad kan dit 
onderhoud op basis van een onderhoudscontract verzorgen. 

Aanvullende werkzaamheden
Desgewenst verzorgt HabiStad ook weg- en werkterrein-
afzettingen die noodzakelijk zijn in de periode dat een vloer wordt 
aangelegd. En uiteraard verzorgen wij de sportvoorzieningen 
zoals (multifuncionele)sportkooien, pannakooien, basketbalpalen 
en tennisbanen.

Milieuvriendelijk
Door het gebruik van natuurlijke materialen en door de lange 
levensduur is onze drainbeton vloer zeer duurzaam.


