SIKA AT WORK
MODERNE SPORTVLOER EN
OPTIMALE AKOESTIEK IN
SPORTHAL TU DELFT

SPORTVLOER WEER
UP-TO-DATE NA OPWAARDERING

PROJECTOMSCHRIJVING
De TU Delft is de oudste technische universiteit van Nederland.
De sporthal van de TU Delft wordt gebruikt voor onderwijs en door
sportverenigingen van de universiteit.
PROJECTVOORWAARDEN
De bestaande sportvloer in de sporthal was toe aan een opknapbeurt. Als
vaste partner van de TU Delft werd Sika daarvoor benaderd.
SIKA® OPLOSSING
De bestaande Pulastic-sportvloer is opgewaardeerd. Op de bestaande
vloer is een nieuw sportvloersysteem geïnstalleerd: de Pulastic® Classic
110. Door de resterende demping van de oude sportvloer te combineren
met de Pulastic® Classic 110 is de sportvloer weer helemaal up-to-date. De
combinatie van oud met nieuw leidt tot een kostenefficiënte en duurzame
oplossing voor de opdrachtgever. De sportvloer is ook voorzien van het
logo van de TU Delft.
DE VOORDELEN VAN EEN PULASTIC® CLASSIC-SPORTVLOER:
• Multifunctioneel
• Uitstekende weerstand tegen belasting
• Bijzonder slijtvast
• Eenvoudig reinigbaar
• Uitstekende veerkracht voor comfort en letselpreventie
• Eenvoudig te onderhouden, repareren en herbehandelen
• Optimale balans tussen stroefheid en glijvermogen
• Voldoet aan de strengste normen voor binnenluchtkwaliteit
• Duurzaam en volledig recyclebaar

SIKA NEDERLAND B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel: 030 241 01 20
www.sika.nl

PULASTIC SPORTVLOEREN
Duurstedeweg 7
7418 CK Deventer
Tel: 0570 620 744
www.pulastic.com

PERFECTE AKOESTIEK MET PULASTIC® SOUNDWALL
De opwaardering van de sportvloer is gecombineerd met de installatie van een Pulastic® Soundwall. De Pulastic® Soundwall verbetert
de akoestiek in de sporthal en draagt bij aan een veilige omgeving
om te sporten.
De Pulastic® Soundwall is specifiek ontwikkeld voor gebruik in
sporthallen en biedt een unieke combinatie van valbescherming, is
akoestisch dempend, esthetisch en sterk. De soft touch materialen
beschermen de sporters bij een val tegen de wand. Daarnaast is de
Pulastic® Soundwall 100% circulair en geschikt voor gedetailleerde
prints. In dit geval staan de visuals en de woorden op de wandbekleding in het teken van X, het sport- en cultuurcentrum op de campus
van de TU Delft.

BETROKKEN PARTIJEN
Project:		
TU Delft
Opdrachtgever:
Constructif & TU Delft
Applicatie:
Het Pulastic® applicatieteam
Wandbekleding: MetroXL
Systeem:
Pulastic® Classic 110
		Pulastic® Soundwall

