PULASTIC AT WORK

EEN FANTASTISCH SPORT- EN LEERKLIMAAT
IN DE VAN DER KNAAPHAL IN EDE

RUIM 2000 M2 PULASTIC SPORTVLOEREN IN DE
NIEUWE SPORTHAL

PROJECTOMSCHRIJVING
Topsport, recreatieve sport, onderwijs en paramedische expertise in
één duurzaam gebouw. Dat is de van der Knaaphal in Ede. Ruim 1200
toeschouwers kunnen genieten van nationale en internationale (top)
sportwedstrijden en evenementen. Met een prachtige ﬁtnessruimte, dojo
en verschillende onderwijsruimten zijn de faciliteiten uitstekend!
Met de combinatie van paramedische expertise, sport en gezonde
voeding zijn alle ingrediënten aanwezig om het lichaam optimaal te laten
functioneren. Oftewel: een fantastisch sport- en leerklimaat.
De nieuwe topsporthal is een inspirerende plek, waar zowel sporter en
student het beste uit zichzelf kunnen halen. Samen sporten, samen
leren, samen eten en samen ontspannen. Alles is mogelijk in de nieuwe
topsporthal!

DE BOUW
De topsporthal is 28 meter breed en 48 meter lang en op te delen in drie
gelijke delen door middel van scheidingswanden. De 1.200 tribune plaatsen
zijn te bereiken via de eerste verdieping. Op deze verdieping is ook de
horeca, ﬁtnessruimte en dojo te vinden. Nog een verdieping hoger hebben
zich multifunctionele en onderwijsruimten gevestigd.
Er liggen in totaal ruim 2000 m2 Pulastic sportvloeren in de nieuwe
topsporthal en dat maakt de hal uitermate geschikt voor het gebruik
door sporters op hoog niveau. Dankzij de combinatie van faciliteiten op
het gebied van zorg, sport en ontspanning is de nieuwe hal uniek in de
omgeving. Alles is erop gericht om de beste prestaties naar boven te halen,
mede dankzij nieuwe technologieën als beeldregistratiefuncties.

Systemen / kleuren
RUIMTE

SYSTEEM

KLEUR

Topsporthal

1.366 m2 Pulastic Elite Performance 90 Eco

309 Capriblauw
Centre Court Volleybal:
305 Azuurblauw

Bergingen

291 m2 Pulastic Classic 90 Eco

309 Capriblauw

Dojo

220 m2 Pulastic Classic 110 Eco

305 Azuurblauw
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