PULASTIC AT WORK

BLIJF IN BEWEGING EN ONTMOET ELKAAR IN AMERENA

MAAR LIEFST 7000 M2 PULASTIC EN SIKA VLOEREN
IN AMERENA!

PROJECTOMSCHRIJVING
Met een hoge duiktoren voor schoonspringen, een olympisch bad,
een topsporthal, comfortabele horeca en een gespecialiseerde
fysiotherapiepraktijk is Amerena een bruisende plek. Een unieke sport- en
ontmoetingsplek in Amersfoort. De naam Amerena is een samenvoeging
van Amersfoort en Arena. De link naar Amersfoort is duidelijk en een arena
is een plek waar sportief wordt gestreden, waar mensen elkaar ontmoeten.
Gemeente Amersfoort riep iedereen op om een naam te bedenken voor
het sportcomplex. Uit alle inzendingen koos een jury drie namen waarop
gestemd kon worden. Het publiek kon kiezen uit de naam De Ambitie, De
Hoogte en Amerena. Met meer dan de helft van de stemmen was Amerena
de overtuigende winnaar.
DE BOUW
Amerena is een duurzaam gebouw, onder andere dankzij de isolatie.
Doordat het gebouw als het ware is ingepakt, is minder energie nodig. De
energie wordt zo veel mogelijk opgewekt via zonne-energie en biomassa.

PULASTIC EN SIKA VLOEREN
In het complex liggen maar liefst 2000 m2 Pulastic sportvloeren en ruim
5000 m2 Sika vloeren.
In de sporthal is gekozen voor de Pulastic Pro 180 XLS. Een systeem
met een zeer hoog comfort- en veiligheidsniveau, waarbij nadrukkelijk is
gekeken naar duurzaamheid en geschiktheid voor zeer hoge mechanische
belastingen. In de ﬁtnessruimte is gekozen voor de Pulastic GT100. Een
vloersysteem dat speciaal is ontworpen voor wellness en ﬁtness.
Voor de gietvloeren in de gangen, entree en tribunes is gekozen voor
Sikaﬂoor®-328 Betonlook. In combinatie met de zandkleuren in het
gebouw geeft dit een natuurlijke en strakke uitstraling. Tot slot heeft Sika
de belijning in de parkeergarage mogen verzorgen.
Je treft elkaar in Amerena. Een plek om elkaar te ontmoeten. Voor een kop
koﬃe of lunch in het restaurant als je gaat sporten, voor een vergadering of
evenement. Huur een zaal of vier feest of kom werken op een ﬂexplek. Blijf
in beweging en ontmoet elkaar in Amerena!

De wens voor een dergelijk sportcentrum leefde al lang in Amersfoort.
Het ontwerp voor het complex lag er al in 2014. 4 jaar later is er hard
gewerkt om het nieuwe complex af te krijgen, maar dan heb je ook wat.
Het vijftigmeter bad is het op één na grootste bad in Nederland. Je vindt
er verschillende springplatforms en een recreatief bad. De sporthal is op te
delen in drie ruimtes, zodat meerdere scholen er tegelijk hun gymlessen
kunnen verzorgen.

RUIMTE

SYSTEEM

Sporthal

1.805 m Pulastic Pro 180 XLS

504 Steengrijs

Fitness / Fysiotherapie

155,77 m2 Pulastic GT100

504 Steengrijs

4 Bergingen

Pulastic Comfort Eco

504 Steengrijs

Overige gietvloeren

3.510 m Sikaﬂoor®-328 Betonlook

RAL 7032 / RAL 7043

Coating bestaande vloer

1.702 m2 Coating

RAL 7032
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