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SPORTEN EN SPELEN IN EEN 
INSPIRERENDE EN VROLIJKE 
OMGEVING



SIKA NEDERLAND B.V.
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www.sika.nl

PROJECTOMSCHRIJVING
De Eben Haëzerschool en de Rehobothschool in Capelle aan den IJssel zijn 
gefuseerd. Ze gaan samen verder onder de naam De Olijfboom. Daarvoor 
is een nieuw, multifunctioneel gebouw gerealiseerd.

PROJECTVOORWAARDEN
Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan leerlingen van de basisschool, een 
kinderopvang en een buitenschoolse opvang (BSO). Het speellokaal 
wordt door de leerlingen van 3-6 jaar gebruikt en door de BSO. 
Daarnaast is er een gymzaal gebouwd, waar leerlingen van de 
basisschool bewegingsonderwijs krijgen. In de avonduren wordt de 
gymzaal verhuurd aan (sport)verenigingen, instellingen en 
particulieren.

SIKA® OPLOSSING
Er zijn verschillende Sika® en Pulastic®-producten toegepast:

• De gymzaal en het speellokaal zijn voorzien van de sportvloer 
Pulastic® Pure 110, onderdeel van de Pulastic® Pure Line-systemen. 
Deze sportvloer is geschikt voor multifunctioneel gebruik en is door 
de toegepaste materialen milieuvriendelijk en duurzaam.

• In het speellokaal en de gymzaal zorgt de Pulastic® Soundwall voor 
een fraaie en vrolijke uitstraling. De Pulastic® Soundwall draagt bij 
aan een veilige omgeving om te sporten en te bewegen en creëert 
een optimale akoestiek.

• Tot slot is in de sanitaire ruimten een Sika® ComfortFloor toegepast. 
Sika ComfortFloor® is geurloos, oplosmiddelvrij en hygiënisch. Dat 
komt omdat er aan het anti-allergeen oppervlak geen stof en 
bacteriën hechten. Door het gesloten oppervlak is het bovendien 
eenvoudig te reinigen en te onderhouden en bijzonder slijtvast.

DE VOORDELEN VAN DEZE PRODUCTEN
• Duurzaam 
• Makkelijk te reinigen
• Naadloos 
• Een chique en sportieve uitstraling

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid en multifunctionaliteit spelen een steeds belangrijkere rol 
in schoolgebouwen. Ook RoosRos Architecten, die het gebouw heeft 
ontworpen, hecht veel waarde aan gezonde en toekomstgerichte 
gebouwen en bouwt bij voorkeur circulair en biobased. De Sika-producten 
dragen bij aan die ambitie. Zowel de sportvloer, gietvloeren als de 
Pulastic® Soundwall zijn multifunctioneel toepasbaar en scoren hoog op 
duurzaamheid. Dat waren belangrijke redenen om voor Sika te kiezen.

BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever: Middelwateringbouw B.V. 

Architect: RoosRos Architecten

Project: Nieuwbouw schoolgebouw De Olijfboom, Capelle aan den IJssel

Systeem:
• Pulastic® Pure 110 
• Pulastic® Soundwall 70 mm  
• Sika® Comfortfloor

Applicatie: 
• Pulastic® Pure 110 en Pulastic® Soundwall in speellokaal en gymzaal 

(Pulastic® applicatieteam)
• Sika® Comfortfloor (applicateur Decopox) 
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HOE ONZE PRODUCTEN  
BIJDRAGEN AAN EEN MULTIFUNCTIONELE,  
DUURZAME GYMZAAL

PULASTIC SPORTVLOEREN
Duurstedeweg 7
7418 CK Deventer
Tel: 0570 620 744
www.pulastic.com


