SIKA AT WORK
SPORTVLOER MET
UITSTRALING IN
NIEUW SPORTCOMPLEX
IN DIEMEN

VEILIG, COMFORTABEL EN DUURZAAM: (SPORT)
VLOEREN IN NIEUWE SPORTHAL DIEMEN

PROJECTOMSCHRIJVING
Diemen heeft een nieuw sportcomplex. De bestaande sporthal is
gerenoveerd en ernaast is een nieuwe sporthal gebouwd. Tussen beide
sporthallen is een kantine gerealiseerd die aansluit op het speelterrein.
PROJECTVOORWAARDEN
Het nieuwe indoor sportcomplex is multifunctioneel en heeft diverse
gebruikers: sportverenigingen, onderwijs en buitenschoolse opvang.
Als vaste partner van de gemeente Diemen mocht Sika de vloeren voor
diverse ruimten in het sportcentrum leveren.
SIKA® OPLOSSING
In de sporthal is de Pulastic® Pro 150 Comfort Eco Woodtone geïnstalleerd.
De Pulastic® Pro 150 Comfort Eco is een topsportvloer die is ingedeeld in
klasse 1 van NOC*NSF. De Woodtone geeft deze vloer het uiterlijk van
een houten vloer, met de kenmerken en kwaliteiten van een Pulastic®sportvloer. De sportvloer, met een toplaag van 15 millimeter dik, is
multifunctioneel, geschikt voor alle gebruikers.
DE VOORDELEN VAN DE PULASTIC® PRO 150 COMFORT ECO
WOODTONE
• Duurzaam
• Makkelijk te reinigen
• Naadloos
• Chique uitstraling
VEILIG SPORTEN MET PULASTIC® SOUNDWALL
De sporthal is ook voorzien van een Pulastic® Soundwall. De Pulastic®
Soundwall draagt bij aan een veilige omgeving om te sporten en optimale
akoestiek.
De Pulastic® Soundwall is specifiek ontwikkeld voor gebruik in sporthallen.
De soft touch materialen beschermen sporters bij een val tegen de
wand. Ook is de Pulastic® Soundwall 100% circulair en geschikt voor
gedetailleerde prints. De vele kleurcombinaties dragen bij aan een
sportieve uitstraling.
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DECORATIEVE VLOERAFWERKING
De kleedruimtes, entree en verkeersruimtes zijn uitgerust met een
Sikafloor® 3000 FX gietvloer, met betonlook of een marmerlook. Deze
vloeren zijn zeer comfortabel en zullen niet verkleuren door buitenlicht. De
elastische gietvloer is geschikt voor decoratieve vloerafwerkingen met een
meerkleurig design.

EEN DUURZAME OPLOSSING
Duurzaamheid was een belangrijk item bij het project. De nieuwe
sporthal is energieneutraal en het toepassen van circulaire
producten was een van de eisen. De Sika- en Pulastic-producten
sluiten daar helemaal op aan. De Pulastic-sportvloer heeft
bijvoorbeeld een 100% gerecyclede rubberen ondervloer met
daarop een zeer schone polyurethaan gietlaag en een
watergedragen coating.
De Sikafloor® 3000 FX gietvloeren zijn zeer schoon en hebben een
zeer lage concentratie aan uitstoot. Door de hoge slijtvastheid
van deze polyurethaan gietlaag en coating is de vloer makkelijk te
reinigen met zeer weinig zeep of ontvettingsmiddelen, waardoor
veel energie wordt bespaard.

BETROKKEN PARTIJEN
Project:
Nieuw sportcentrum Diemen
Opdrachtgever:
Gemeente Diemen en Wind Groep Drachten
Architect:
Wind Groep Design & Build
Systeem & Applicatie: • 1439 m2 Pulastic® Pro 150 Comfort Eco
Woodtone - Het Pulastic® applicatieteam
• 200 m2 Sikafloor® 3000 FX (betonlook) Vlag Groep
• 300 m2 Sikafloor® 3000 FX
(Marble Lime Green) - Vlag Groep
• 150 m2 Pulastic® Soundwall Het Pulastic® applicatieteam / Metro XL

