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VOOR NA

RENOVATIE
Na inspectie van de (oude) sportvloer kan het zijn dat deze op enkele plekken 
loslaat en niet meer voldoet aan sporttechnische eisen. Dan adviseren wij 
vervanging met een nieuw sportvloersysteem. 

FACELIFT
Als de sportvloer er geschikt voor is kan deze gefacelift worden door een 
nieuwe polyurethaan gietlaag op de bestaande vloer aan te brengen met 
daarop een coating en belijningen. Eventuele beschadigingen aan uw oude 
vloer worden meteen gerepareerd. Doordat de basis van de sportvloer er 
al ligt, is dit een relatief eenvoudige en prijsgunstige oplossing voor een 
nieuwe sportvloer. 

OPWAARDERING
Als de sportvloer niet meer voldoet aan de sporttechnische eisen en nog wel 
volledig hecht aan de ondervloer, is opwaardering een optie. Uw bestaande 
vloer wordt opgewaardeerd door er een nieuwe sportvloer op aan te 
brengen. Uw nieuwe sportvloer voldoet aan de normen van NOC*NSF.

PULASTIC SOUNDWALL
De belangrijkste eigenschappen van de Pulastic® Sound Wall zijn: 
akoestisch isolerend en  valbeschermend. En ze voldoen aan de norm van 
het KVLO.
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VEILIG, OPTIMALE AKOESTIEK EN DESIGN

Na vele jaren intensief gebruik is uw sportfaciliteit toe aan verbetering. De sportvloer is versleten en glad en/ of voldoet niet meer aan de huidige 
sporttechnische eisen. Ook is de akoestiek niet optimaal. Het Pulastic team brengt uw sportfaciliteit weer in topconditie door onderhoud aan de sportvloer 
en door wandbekleding aan te brengen waardoor deze weer veilig is en een optimale akoestiek heeft. En een totaal nieuwe uitstraling!

Renovatie, facelift of opwaardering: u heeft de keus uit diverse sportvloersystemen en talloze kleuren. Wandbekleding zet samen met de sportvloer 
een belangrijke architectonische toon voor de totale uitstraling van de sportfaciliteit. U kiest het design! Graag creëer ik samen met u een vernieuwde 
sportfaciliteit in topconditie!


