Pulastic at Work

Totaalinrichting: (sport)vloeren en
wandbekleding

Als totaalleverancier zijn wij in staat om scholen en sportfaciliteiten totaal
nieuw in te richten. Een mooi voorbeeld hiervan is de Europese school in Den Haag.

Projectomschrijving
De Europese school, een bestaande locatie die verbouwd is. Sika
heeft zowel de Pulastic vloer voor de gymzaal op de begane grond
geleverd als de prefab wandbekleding. In de gangen en klaslokalen
is bewust gezocht naar een comfortabele vloerafwerking en de
Sika® ComfortFloor is hieruit als meest geschikte optie naar voren
gekomen. Dit systeem heeft 4 millimeter rubber dat voor demping
zorgt. Om een gelijke uitstraling te creëren met de vloerafwerkingen
op de begane grond, zijn de vloeren voorzien van een deco-chip
en zijn de kleuren gebaseerd op de huidige marmoleum van de
begane grond. De harde vloeren zijn uitgevoerd door Decopox en de
Pulastic sportvloeren en wandbekleding zijn door het Pulastic team
gerealiseerd.
Totaalleverancier
Dankzij de fusie met Sika Nederland uit Utrecht hebben we
nu een team van 130 medewerkers en 20 gespecialiseerde
vertegenwoordigers. Onze focus is duurzame ontwikkeling en winst
voor onze klanten. Winst, die veel verder gaat dan financieel voordeel
alleen. Zo bieden wij bijvoorbeeld het roof-to-floor concept. Van
vloer tot dak realiseren we een totaalconcept van dak systemen,
wandbekleding en vloeren. Met de keuze om onze producten op te
nemen in het bestek wordt direct gekozen voor duurzaamheid.

Wandbekleding
Wandbekleding in sportfaciliteiten is er in eerste instantie voor
om de sporter te beschermen wanneer hij/zij tegen de wand valt
of botst. Architectonisch gezien zet wandbekleding samen met de
sportvloer een belangrijke toon voor de totale uitstraling van de
sportfaciliteit. Wandbekleding kan door ons aangebracht worden in
sportaccommodaties en scholen. In de ontwerpfase van sporthallen
en scholen kan in de totaalinrichting meteen rekening gehouden
worden met de wandbekleding. Dit geeft naast bescherming
(schokabsorberende eigenschappen) en geluidsdemping (geen
storende nagalm en verbetering verstaanbaarheid) ook een rustige,
moderne en design uitstraling aan de faciliteit. Samen met de
sportvloer geeft dit een eenheid aan het interieur. Uiteraard voldoet
de wandbekleding aan de strengste eisen van brandveiligheid.
Voor de Europese School in Den Haag is gekozen voor het type
wandbekleding Polysport Multicolour Uni in een grijze kleur (nummer
285). Deze wandbekleding geeft bescherming aan sporters,
beschermt de wanden van de sportaccommodatie, is esthetisch,
geeft een mooie totaalinrichting, heeft een sportieve uitstraling en
is geluidsreducerend. De multicolour uni is geschikt voor gymzalen,
sportzalen en sporthallen.
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