PULASTIC AT WORK

HET PIUSHOF IN PANNINGEN BIEDT MEER DAN SPORT EN SPEL!

TWEE IN ÉÉN, NIET VOOR DE SPORT ALLEEN!

PULASTIC® EN SIKA® OPLOSSINGEN
Het Piushof was al zeer tevreden over de bestaande Pulastic®
sportvloer uit 1999. Mede daarom zijn zij voor dit grote project weer
bij ons terecht gekomen. In de gerenoveerde zaal is gekozen voor de
Pulastic® FL Eco. In de nieuwe zaal is gekozen voor de Pulastic® Elite
Performance 90 Eco. Beide in de kleur Wild Orchid. De keuze van dit
type sportvloer is een wens geweest van de gebruikers vanwege de
technische, comfortabele en duurzame eigenschappen. Bijzonder aan
de nieuwe hal van het Piushof is de wandbekleding. De onderste helft
van de wanden zijn bekleed met Pralschutz Terra wandbekleding en
de bovenste helft van de wanden met de Pulastic® Soundwall. Dankzij
deze combinatie is de akoestiek in de hal enorm verbeterd.
In de overige ruimten zoals de gangen, kleedruimten, douches en
toiletten is gekozen voor de Sika® Comfortfloor, Sika® troffelvloer en
trapcoating. Met een zeer strakke planning is deze gehele verbouwing
gedaan in de schoolvakantie met een prachtig resultaat.

PROJECTOMSCHRIJVING
Bij het woord sporthal denkt u uiteraard direct aan sportbeoefening.
Het Piushof in Panningen biedt meer dan sport en spel. Naast sport
worden er shows, muziekevenementen, bedrijfsfeesten en beurzen
gehouden. Een hapje eten, een drankje nuttigen en even op adem
komen kan in sport bar The Coach. En dat alles onder één dak in twee
hallen in het Piushof in Panningen: twee in één, niet voor sport alleen!
Samen zijn de hallen goed voor ruim 2.200 m2 vloeroppervlak. Elke hal
valt door middel van tussenwanden te verdelen in drie gelijke delen.
Zo worden de twee hallen verdeeld in zes sportzalen met in totaal acht
kleedruimten.
Ook de passieve sportfanaat heeft alle ruimte in het Piushof. De
tribunes in beide hallen bieden plaats aan ruim 1.000 toeschouwers en
zijn gescheiden door een deur.
DE BOUW
Stichting Sporthallen Helden lanceerde op 30 mei 2015 het plan om
het Piushof in Panningen te renoveren en uit te breiden. Het plan met
de naam ‘Project Energy Dome’ is een investering van bijna 3 miljoen
euro. Met de renovatie en uitbreiding wil stichting Sporthallen Helden
voldoende capaciteit creëren. Daarnaast zal de ontwikkeling van
veiligheid en sportonderwijs worden bevorderd dankzij het gebruik van
digitale media. De verbouwing en het vergroten van de accommodatie
geeft ook meer mogelijkheden voor nieuwe verenigingen. Naast
sportonderwijs door verschillende scholen zijn nog vele verenigingen
gebruiker van de sporthallen.

BETROKKEN PARTIJEN:
Opdrachtgever: Stichting Sporthallen Helden
Aannemer: In eigen beheer van Stichting Sporthallen Helden
Architect: Silvrants Architecten
Applicatie Pulastic sportvloeren: Het Pulastic team
Applicatie Sika vloeren: Decopox

SYSTEMEN / KLEUREN
Ruimte

Systemen

Kleur

Sporthal 1
(renovatie)

1.184 m2 Pulastic® Elite Performance 90 Eco

Wild Orchid 321

Pulastic® Soundwall Visuals Wandbekleding
Pralschutz Terra Wandbekleding
Sporthal

1.370 m2 Pulastic® FL Eco

Wild Orchid 321

Overige ruimten

Sika® Comfortfloor
Sika® Troffelvloer / trapcoating

Grijs
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