SIKA AT WORK
SPORTVLOER NA
OPWAARDERING WEER
HELEMAAL UP-TO-DATE

OPWAARDERING BRENGT SPORTVLOER
WEER IN TOPCONDITIE

PROJECTOMSCHRIJVING
De Scheg is een multifunctioneel sportcentrum in Deventer. Het
sportcomplex bestaat onder andere uit een subtropisch zwembad, een
ijsbaan, sporthal en een aantal andere beweegruimtes.
PROJECTVOORWAARDEN
De oude Pulastic®-sportvloer in de sporthal is in het verleden door Sika
aangelegd. De sportvloer was toe aan een opwaardering. In de sporthal
vinden verschillende activiteiten plaats. Het is de thuishaven van
vv Avior, de grootste volleybalvereniging van Deventer. Daarnaast wordt
de sporthal gebruikt voor bewegingsonderwijs en andere breedtesport.
Uitdrukkelijke wens van de volleybalvereniging was een klasse
2-sportvloersysteem, dat voldoet aan de NEN-EN 14904:2006 en de
normen van sportkoepel NOC*NSF.

OOK IN CLUBHUIS EN BUSINESSRUIMTE
De vloer is aangelegd in de sporthal, het nieuwe clubhuis van vv
Avior in De Scheg en de businessruimte van de vereniging. Het
gehele traject moest in een heel korte tijd gerealiseerd worden.
Door een perfecte afstemming tussen opdrachtgever, aannemer en
installateur is het project binnen de beschikbare tijd afgerond.

BETROKKEN PARTIJEN
Project:
Sportcentrum De Scheg
Opdrachtgever: Sportbedrijf Deventer
Applicatie:
Pulastic® applicatieteam
Systeem:
Opwaardering met Pulastic® Pure 90

DE PULASTIC® PURE 90 IS ONDERDEEL VAN DE PULASTIC® PURE LINESYSTEMEN KENMERKEN VAN DE PULASTIC® PURE LINE:
• Uitstekende weerstand tegen belasting
• Slijtvast
• Uitstekende demping
• 100% circulair
• Multifunctioneel vloersysteem
• Eenvoudig reinigbaar
• Gecertificeerd volgens de EUROFINS Indoor Air Quality Gold-normen
• Lage onderhoudskosten gedurende de levensduur
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SIKA® OPLOSSING
De bestaande Pulastic®-sportvloer is opgewaardeerd met de Pulastic®
Pure 90. Bij opwaardering wordt een nieuw sportvloersysteem op de
bestaande vloer aangebracht, waardoor deze weer helemaal up-todate is. Doordat de basis van de sportvloer er al ligt, is dit een relatief
eenvoudige, prijsgunstige en duurzame oplossing voor een nieuwe
sportvloer. De sportvloer is opgewaardeerd van een puntelastisch klasse 3
sportvloersysteem naar een puntelastisch klasse 2 sportvloersysteem.

