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De keuze voor een sportvloer maakt u niet zo maar. U wilt immers 
dat uw investering ook in de toekomst blijft renderen, het liefst  
een leven lang. Het Pulastic® team denkt daar precies zo over en heeft 
een omvangrijk serviceconcept ontwikkeld dat de garantie biedt dat uw 
Pulastic® sportvloersysteem voldoet aan alle gebruiks- en veiligheidsei-
sen. Onderhoud speelt daarbij een cruciale rol. Een groot deel van onze 
klanten maakt al gebruik van Pulastic® onderhoudscontracten en onze 
deskundigheid in onderhoud.

SCHOONMAAKADVIES 
Regelmatig reinigen zorgt ervoor dat uw Pulastic® vloer haar mat-
te uiterlijk en stroefheid blijft behouden. Dit komt de veiligheid en  
optimale sportprestaties ten goede. Het schoonmaakadvies van Sika is 
hierbij van toegevoegde waarde. U kunt het eenvoudig downloaden van 
de Pulastic website of opvragen bij de afdeling verkoop via het mailadres 
verkoop.pulastic@nl.sika.com. 

Bij Sika zijn tevens schoonmaakproducten verkrijgbaar, zoals vermeld op 
het schoonmaakadvies.

SCHOONMAAKCONTRACT  
Bij een nieuwe vloer biedt Sika standaard een initiële schoonmaak  
aan. Daarnaast kunt u kiezen voor het Pulastic® schoonmaakcontract. 
Afhankelijk van uw wensen en de accommodatie (speellokaal, gymzaal, 
sportzaal of sporthal) betaalt u een vast bedrag voor het gegarandeerd 
in topconditie houden van uw vloer. 

JAARLIJKSE INSPECTIE   
Veiligheid en onderhoud zijn nauw met elkaar verbonden. Hoe beter het 
onderhoud, hoe kleiner de kans op letsel en hoe langer u kunt blijven 
genieten van uw investering. Het Pulastic® onderhoudscontract is dan 
ook een uitkomst voor wie geen concessies wil doen aan de veiligheid 
en kwaliteit van sportvloeren. In het onderhoudscontract is een jaarlijkse 
inspectie opgenomen. Een gespecialiseerde servicemonteur inspecteert 
uw sportvloer, waarbij zaken als mechanische beschadigingen, veerkracht, 
stroefheid, de staat van de belijningen en oppervlaktehardheid objectief 
worden beoordeeld. De bevindingen worden in een rapport vastgelegd.

DESKUNDIG ONDERHOUD  
Voor het uitvoeren van onderhoud heeft Sika ervaren adviseurs in dienst 
die intensief begeleid en opgeleid worden. Het inplannen van het onder-
houd wordt door het Pulastic® team geregeld, u hoeft hiervoor zelf geen 
schema bij te laten houden door uw eigen medewerkers. Afhankelijk van 
het gekozen contract kan de vloer worden gefacelift of gerevitaliseerd. 
Met een facelift hoeft niet de gehele vloer vervangen te worden, maar 
kan, afhankelijk van de status van de vloer, uw bestaande vloer worden 
voorzien van een nieuwe toplaag. Polyurethaan sportvloersystemen zijn 
gemakkelijk en snel te repareren. Uw vloer kan weer jaren mee.

MEERJARENBEGROTING   
Als interessante aanvulling op het onderhoudscontract, levert Sika meer-
jarenbegrotingen. Daarbij vindt een grondige inventarisatie van de sport-
vloeren in uw accommodaties plaats. Zo kan de reële levensduur van 
uw sportvloeren bepaald worden. Daarnaast geeft Sika praktisch advies 
voor de te verwachten kosten op korte, middellange en lange termijn.  
Samen met het onderhoudscontract beschikt u over een jaarlijkse toetsing 
van de status van de vloer en inzicht in financiële verwachtingscijfers.

MEER WETEN?   
Service is een van de belangrijkste pijlers onder het succes van  
Sika. Daarom toetst het Pulastic® team het serviceniveau continu met 
behulp van een tevredenheidonderzoek. Samen met het Pulastic® inspec-
tierapport, biedt het continue tevredenheidonderzoek Sika een onmisbare 
tool om de service naar een nog hoger plan te tillen. Een uitdaging die we 
graag aangaan, iedere dag opnieuw. 

Wilt u meer weten over het onderhoud van uw sportvloer? Neem dan 
contact met ons op. 

UW SPORTVLOER IN TOPCONDITIE
MET DE SERVICES VAN HET PULASTIC® TEAM  
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