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Sport en bewegen zijn onderdeel van een gezonde leefstijl. 
Hoe richt je een faciliteit zo in dat iedere sporter zich 
uitgenodigd voelt tot bewegen?

Een Pulastic® sportvloer is de ideale basis voor de 
recreant, de wereldkampioen, de spelende kleuter en de 
sportende senior. Een Pulastic® sportvloer biedt de ideale 
mix van veiligheid, design, duurzaamheid en sportieve 
mogelijkheden; indoor én outdoor!

Maak kennis met de optimale technische eigenschappen 
en prestaties van Pulastic® sportvloeren en kies de vloer 
die het best past bij het ambitieniveau van uw faciliteit.  
So, what’s your ambition?

WHAT’S YOUR 
AMBITION?

INNOVATIE
100% IN ONS DNA

COMFORT
VOLGT IEDERE BEWEGING  

EN VOELT GOED

DESIGN
VAN FUNCTIONEEL TOT DECORATIEF

BELASTBAAR
MULTIFUNCTIONEEL 

INZETBAAR
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DUURZAAM
PULASTIC SPORTVLOEREN ZIJN 100% 

CIRCULAIR EN GAAN LANG MEE
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sika & 
een schoon 
leefklimaat

ONZE AMBITIE
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemer zijn en bijdragen aan 
een schoon leefklimaat. In onze 
overtuiging een organisatiebreed 
gedragen uitdaging. Wij willen 
meer dan MVO, ISO en Eurofins 
gecertificeerd zijn. Wij beseffen 
dat wij een verantwoordelijkheid 
hebben om daadwerkelijk een 
positieve bijdrage te leveren 
aan de wereld van vandaag én 
morgen. 

Duurzame Pulastic® 
sportvloersystemen staan voor:

 Lange levensduur
 Brandveiligheid
 CO

2
-reductie

 Pulastic® Pure Line
 Pulastic-to-Pulastic (P2P)

    LEES MEER OVER  

ONS DUURZAAMHEIDSBELEID     
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Sika heeft voor ons de vloer 
van de gymzaal in Veessen 
gerenoveerd. De duurzame 
manier waarop Sika dit doet, 
is voor ons de reden geweest 
om voor Sika te kiezen. Ook 
de gemeente Heerde heeft 
duurzaamheid en recycling 
hoog in het vaandel staan, wat 
ook blijkt uit het internationale 
keurmerk Cittaslow dat we 
dragen. Sika heeft de oude vloer 
gerecycled en hergebruikt in de 
gymzaal. Het resultaat is een 
duurzame, 100% circulaire P2P-
sportvloer die kwalitatief goed 
is. We zijn heel blij met dit mooie 
resultaat.

Communicatieadviseur  
Gemeente Heerde

marten venema

P2P 
Alle Pulastic® 
sportvloersystemen bestaan 
in de basis al uit gerecycled 
materiaal en hernieuwbare 
grondstoffen. Om de impact 
op onze leefomgeving verder te 
verminderen is P2P ontwikkeld. 
P2P staat voor 100% circulair. 
Oude sportvloeren worden 
gesloopt en het afval wordt 
ingezet in een nieuw Pulastic® 
sportvloersysteem. Talloze 
referenties zijn beschikbaar.
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schiet
en scoor



7THE FLOOR IS YOURS

De Pulastic® Classic Line is een serie traditionele, multifunctionele, 
punt-elastische sportvloersystemen voor sport en spel. Duurzaam 
en 100% circulair. Ga voor vertrouwd; kies een Pulastic® Classic 
sportvloer. 

CLASSIC LINE

TYPE: PUNT-ELASTISCH
NOMINALE DIKTE: 6 TOT 11 MM

 INDOOR
 MULTIFUNCTIONEEL  
SPORT- EN SPELGEBRUIK  

 TRAINING EN COMPETITIE 
 LICHAMELIJKE OPVOEDING  
EN THERAPIE  

 NIET SPORTGERELATEERDE 
ACTIVITEITEN  

FACTS

WORKS FOR

Multifunctionele 2 mm toplaag met 
een uitstekende weerstand tegen 
belasting. Bijzonder slijtvast, extra 
mat en eenvoudig reinigbaar. 

Hoogwaardige polyurethaan 
afdichting verbindt de 
toplaag met de shockpad.

Uitstekend dempende,  
hoog waardige rubberen 

shockpad van gerecycled 
materiaal met diktes van 

4 tot 9 mm. Blessureveilig, 
zacht en comfortabel.

VEILIGHEID

BELASTBAARHEID

DEMPING

VEERKRACHT

COMFORT
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wij gaan voor 
langdurige 
partnerships

Gemeente Utrecht werkt al jaren 
prettig met Sika samen. Het 
Pulastic® team schakelt snel, 
zorgt ervoor dat alles geregeld 
is en geeft advies op maat op 
basis van onze wensen, die 
altijd in het teken staan van het 
verbeteren van de sportbeleving 
en het sportplezier. De renovatie 
van sporthal ’t Zand is daar 
een goed voorbeeld van. Wij 
hebben ons laten adviseren 
door het Pulastic® team: naast 
een woodtone sportvloer is 
akoestische wandbekleding 
aangebracht. De zaal is er 
enorm van opgeknapt. Het 
is veel lichter geworden en 
professionele geluidsmetingen 
wijzen uit dat de wandbekleding 
echt helpt!

Bedrijfsleider Binnensportaccommodaties 
Gemeente Utrecht

remco van ’t riet



PULASTIC® STAAT VOOR:

 Een sterk merk van Sika
 Samenwerken met (internationale) partners
 Maximale ontzorging 
 Klant(wens) op 1
 Ervaring en expertise sinds 1965
 Bewezen kwaliteit (ISO/MVO)
 Wereldwijd 55 miljoen m2 sportvloeren 
 Ontelbare referenties indoor en outdoor
 Multifunctioneel en multisport
 Innovatie

9THE FLOOR IS YOURS
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GAME, SET 
AND MATCH
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De hoogwaardige Pulastic® Pure Line systemen zijn onovertroffen 
duurzaam door het hoge aandeel gerecyclede en hernieuwbare 
grondstoffen. De vloeren zijn 100% circulair en zijn bovendien 
gecertificeerd volgens de Eurofins Indoor Air Quality Gold-normen. 
Keep it Pure!

PURE LINE

De zeer hoge concentratie aan gerecyclede 
grondstoffen minimaliseert de impact op 
mens en milieu. 

Multifunctionele 2-3 mm 
toplaag met een uitstekende 

weerstand tegen belasting. 
Bijzonder slijtvast, extra mat en 

eenvoudig reinigbaar.

De sterke 
polyurethaanlijm 

verankert de 
rubberen mat aan de 

ondergrond.

Hoogwaardig rubberen shockpad 
met een dikte van 4 tot 12 
mm, gemaakt van gerecycled 
materiaal en zeer goed dempend.

TYPE: PUNT-ELASTISCH
NOMINALE DIKTE: 6 TOT 15 MM

 INDOOR   
 MULTIFUNCTIONEEL SPORT- EN 
SPELGEBRUIK 

 TRAINING EN COMPETITIE
 LICHAMELIJKE OPVOEDING EN 
THERAPIE

 NIET SPORTGERELATEERDE 
ACTIVITEITEN

FACTS

WORKS FOR

VEILIGHEID

BELASTBAARHEID

DEMPING

VEERKRACHT

COMFORT
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pass, shoot 
& score
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De sportvloeren in de Pulastic® Elite serie leveren fantastische 
prestaties en blinken uit in veiligheid en comfort. De vlak-elastische 
ondervloeren zijn een perfecte combinatie met de punt-elastische 
systemen van Pulastic®. Het beste van twee werelden! 

ELITE LINE

TYPE: VLAK- EN COMBI-ELASTISCHE 
SYSTEMEN
NOMINALE DIKTE: 40 TOT 100+ MM 

FACTS

WORKS FOR

Multifunctionele en duurzame 
2 mm toplaag met een 
bijzonder slijtvaste coating.

Hoogwaardige schuim 
basismat gecombineerd 
met een vlakverende 
onderbouw van hout.

VEILIGHEID

BELASTBAARHEID

DEMPING

VEERKRACHT

COMFORT

 INDOOR   
 MULTIFUNCTIONEEL SPORT- EN 
SPELGEBRUIK    

 TRAINING, COMPETITIE EN 
TOPSPORT   

 TOEPASBAAR IN EEN INTENSIEF 
BELASTE OMGEVING/
ACCOMMODATIE   

 TOEPASBAAR IN COMBINATIE MET 
TRIBUNE(S)   

Toepasbaar in combinatie met de 
gerecyclede hoogwaardige rubberen 
shockpad. De ideale balans tussen 
comfort en maximale belastbaarheid. 
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een sport faciliteit 
mag ook mooi zijn!

Een woodlook, een combinatie van diverse 
fraaie kleuren, patronen en logo’s of 
innovatieve lichtlijnen met het Pulastic® 
Ledcourt? Een uniek design is de basis voor  
een mooie sportfaciliteit. 
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DESIGN PULASTIC® STAAT VOOR:

 Ontwerpvrijheid
 36 standaard kleuren
 Kleur op maat
 Marble FX look

 Woodlook
 Vloer en design wandbekleding
 Metamorfose sportfaciliteit
 Pulastic® Ledcourt

15THE FLOOR IS YOURS
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stretch 
en speel
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Blaas uw sportfaciliteit nieuw leven in, zodat deze weer jaren 
mee kan. Facelift, opwaardering of renovatie: u heeft de keus uit 
diverse sportvloersystemen in talloze kleuren. Maak het af met 
wandbekleding in eigen ontwerp. Het Pulastic® team brengt uw 
sportfaciliteit weer in topconditie.

FACELIFT & 
OPWAARDERING

In geval van opwaardering 
verbeteren de prestaties door er 

een nieuw sportvloersysteem op 
aan te brengen.

In geval van een facelift wordt de toplaag 
vernieuwd. De sportvloer is weer als 
nieuw. 

TYPE: PUNT-ELASTISCH
NOMINALE DIKTE: 
 FACELIFT: 1 TOT 2 MM
 OPWAARDERING: 6 TOT 15 MM

 INDOOR 
 MULTIFUNCTIONEEL SPORT- EN 
SPELGEBRUIK  

 TRAINING EN COMPETITIE 
 LICHAMELIJKE OPVOEDING EN 
THERAPIE 

 NIET SPORTGERELATEERDE 
ACTIVITEITEN  

FACTS

WORKS FOR



Het doel en de ambitie van uw faciliteit zijn het startpunt. Is de faciliteit 
voor topsport en/of voor recreatief gebruik? Bij de keuze voor de 

sportvloer maken Pulastic® specialisten samen met u plannen en 
solide budgetten. Ook voor langdurig onderhoud, facelift, opwaardering 

en renovatie zodat de prestatie gedurende de levensduur van uw 
sportvloer blijft zoals op de dag van de allereerste installatie.

EEN SPORTVLOER VOOR UW AMBITIE

Een sportfaciliteit mag ook mooi zijn. Pulastic® sportvloeren 
zijn perfect af te stemmen op de uitstraling van de faciliteit, 
door oneindig veel mogelijkheden met kleuren, patronen en 
logo’s. De toplaag is kleurvast. In combinatie met uw eigen 

ontwerp en een Pulastic® Soundwall is de faciliteit helemaal af.

UNIEKE UITSTRALING

Een goede sportvloer heeft een uitstekende demping en biedt een 
optimale balans tussen stroefheid en glijvermogen. Dit geeft sporters een 

comfortabel, veilig, vertrouwd gevoel en de zekerheid van minder blessures 
en meer welzijn. Ook uniformiteit en uitstekend balstuitgedrag van onze 

vloeren zijn vanzelfsprekende eigenschappen voor een  
optimale sportbeleving. 

ULTIEME SPORTBELEVING

Combineer Pulastic® sportvloeren met de Pulastic® Soundwall 
voor een optimale akoestische bescherming. Voor ruimtes op 
een verdieping of in ruimtes waar meer stilte gewenst is, zijn 

er speciale sportvloeren in ons assortiment.  
Ook bieden Pulastic® sportvloeren een goede thermische 

isolatie tegen optrekkende kou.

TOP AKOESTIEK

De selectie van een 
sportvloer is één van de 
belangrijkste stappen 
in het ontwerp van een 
sportfaciliteit. Voor iedere 
activiteit, toepassing 
en sport is er de juiste 
Pulastic® sportvloer. Onze 
sportvloeren onderscheiden 
zich op acht belangrijke 
punten.

DE ACHT

TOP
PRESTATIES
VAN PULASTIC®
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Pulastic® sportvloeren zijn 100% circulair. Het materiaal van oude sportvloeren wordt hergebruikt in de verende 
ondermat van nieuwe vloeren. Alle vloeren bestaan uit gerecycled rubber en hernieuwbare materialen, zoals 
castorolie en hebben ongeëvenaarde levensduurprestaties. Pulastic® sportvloeren voldoen bovendien aan de 

strengste eisen op het gebied van brandveiligheid en binnenluchtkwaliteit en dit is gecertificeerd.

DUURZAAM

Pulastic® heeft hoge ethische normen en garandeert dat klanten daadwerkelijk krijgen wat ze hebben 
gekocht. De kwaliteit is bewezen en conform nationale en internationale normen, zoals CE, FIBA, IHF, BWF 
en gecertificeerd conform EN-norm door Kiwa ISA Sport. Pulastic® vloeren worden zowel in het laboratorium 
als in de praktijk gekeurd. Onze kwaliteitsbelofte wordt op diverse disciplines bekrachtigd door een 

kwaliteitskeurmerk van Kiwa ISA Sport. Ook ligt het bewijs in vele duizenden referenties sinds 1965.

KWALITEITSBELOFTE

Pulastic® service is er voor een leven lang sportplezier! Het Sika serviceconcept bestaat uit garanties voor 
gebruiks- en veiligheidseisen, jaarlijkse inspecties, onderhoudscontracten, schoonmaakcontracten en 
schoonmaakadviezen. Hiermee heeft u de zekerheid dat uw sportvloer, net als op dag 1, in topconditie is!

Innovatie zit in ons DNA. Ons R&D team werkt voortdurend aan verbetering van duurzaamheid, 
sporttechnische prestaties en nieuwe systemen conform wensen in de markt. Terwijl de 
oorspronkelijke solide, vertrouwde basis van Pulastic® sportvloeren blijft.

INNOVATIE 

SERVICE

19THE FLOOR IS YOURS
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motiveer 
om te leren 
en bewegen!

De samenwerking met Sika verloopt 
fijn. Waar wij van Athletic Skills 
Model altijd denken in ontwerp en 
optimaal gebruik, denkt Sika mee 
in de praktische haalbaarheid en 
toepasbaarheid. We kijken samen 
naar toekomstige ontwikkelingen 
met een innovatieve insteek.

martijn postuma
Manager Athletic Skills Track  
Athletic Skills Model 



HET NIEUWE BEWEGEN MET 
PULASTIC® STAAT VOOR:

 Stimulans om te bewegen voor jong en oud
 ASM-beweegconcepten
 Pulastic® Ledcourt beweegconcepten
 Multisport
 Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 Samenwerken met partners
 Innovatie

THE FLOOR IS YOURSTHE FLOOR IS YOURS

NIEUWE BEWEEGCONCEPTEN
In samenwerking met partners 
zoals ASM en Lumenart 
ontwikkelt en installeert het 
Pulastic® Team beweegconcepten. 
Het Athletic Skills Model is een 
praktisch en wetenschappelijk 
onderbouwd ontwikkelingsmodel 
voor alle bewegers. Pulastic® 
Ledcourt is een beweegconcept 
waarbij gebruik gemaakt 
wordt van lichtlijnen waardoor 
bijvoorbeeld kinderen 
spelenderwijs kunnen sporten. 

21
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GA VOOR 
EEN HATTRICK
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Een high-end sportvloer met optimaal comfort, veiligheid en 
belastbaarheid voor ieder prestatieniveau. Van intensieve training  
en competitie tot spel; bouw op Pulastic® 180 XLS.

PULASTIC  
180 XLS

WORKS FOR

Afwerking met een hoogwaardig 
elastische toplaag van 2 mm maakt 
van dit systeem een uitmuntend 
presterende alleskunner.  

De polyurethaan gebonden 
afdichtingslaag en zelf-

nivellerende gietlaag vormen 
een robuust fundament samen 

met de gerecyclede rubberen 
shockpad.

Een lastverdelende gietlaag van 2 mm 
zorgt dat intensieve lasten optimaal 
worden geabsorbeerd.

VEILIGHEID

BELASTBAARHEID

DEMPING

VEERKRACHT

COMFORT

FACTS

 INDOOR  
 MULTIFUNCTIONEEL SPORT-  
EN SPELGEBRUIK

 TRAINING, COMPETITIE EN 
TOPSPORT

 TOEPASBAAR IN EEN INTENSIEF 
BELASTE OMGEVING/ 
ACCOMMODATIE

 TOEPASBAAR IN COMBINATIE 
MET TRIBUNES 

TYPE: MIX-ELASTISCH
NOMINALE DIKTE: 19,5 MM

SPECIAL PERFORMANCE LINE
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SPORT  
& SPEL
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Lichtlijnen die aan of juist uitgezet worden; talloze mogelijkheden 
door vrijheid in ontwerp en patronen voor sport- en spelvormen waar 
kinderen door gemotiveerd worden meer te bewegen. Ook uitermate 
geschikt voor slechtzienden, revalidatie en fysiotherapie. Eenvoudig te 
bedienen met tablet. Let there be light! 

PULASTIC 
LEDCOURT 

De lichtdoorlatende, naadloze, 
slijtvaste en UV-resistente 
toplaag maakt van dit unieke 
systeem een gamechanger. 

De combinatie van 
hoogwaardig polystyreen 

en multiplex zorgt voor een 
robuuste opbouw en veilige 

doorvoer van bekabeling.
De transparante gietlaag is speciaal ontwikkeld 
om tot een optimaal lichtresultaat te komen 
van de volledig geïntegreerde LED-belijning.

WORKS FOR

VEILIGHEID

BELASTBAARHEID

DEMPING

VEERKRACHT

COMFORT

FACTS

 MULTIFUNCTIONEEL SPORT-  
EN SPELGEBRUIK

 NIEUWE BEWEEGCONCEPTEN
 TRAINING, COMPETITIE EN 
TOPSPORT 

 LICHAMELIJKE OPVOEDING
 NIET SPORTGERELATEERDE 
ACTIVITEITEN

 OOK VOOR SLECHTZIENDEN, 
REVALIDATIE EN FYSIOTHERAPIE 

TYPE: VLAK-ELASTISCH
NOMINALE DIKTE: 53 MM

SPECIAL PERFORMANCE LINE
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klok de 
snelste 
tijd
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Hoogwaardige, spike-bestendige sportvloeren voor optimaal 
comfort en veiligheid. De ideale balans tussen grip, prestatie en 
comfort. Speciaal ontworpen voor indoor atletiek en tegelijkertijd 
ook uitermate geschikt voor multifunctioneel gebruik en andere 
sporten. Ga voor meer blessurevrije trainingsuren en hogere 
prestatieniveaus met Pulastic® SP.

PULASTIC SP
WORKS FOR

VEILIGHEID

BELASTBAARHEID

DEMPING

VEERKRACHT

COMFORT

FACTS

 SPECIAAL VOOR INDOOR 
ATLETIEK EN HET GEBRUIK  
VAN SPIKES    

 TOEPASBAAR IN EEN INTENSIEF 
BELASTE OMGEVING/
ACCOMMODATIE

 OVERIGE INDOOR SPORTEN

TYPE: PUNT-ELASTISCH 
NOMINALE DIKTE: 16 MM

Pulastic® SP heeft een speciaal 
voor spikes ontwikkelde 
comfortabele toplaag van 4 mm.  
 

 De flexibele afsluitende laag 
en de gerecyclede rubberen 

shockpad vormen de stabiele 
basis van dit systeem.

SPECIAL PERFORMANCE LINE



PULASTIC® OUTDOOR STAAT VOOR:

 Multifunctioneel en multisport
 Comfortabel (demping-blessureveilig)
 Veilig, ook bij nat oppervlak
 Voor amateur en professional
 Eenvoudig onderhoud
 Minder geluidsoverlast28 PULASTIC SPORTS FLOORING

Buiten sporten met de vertrouwde kwaliteit en het comfort 
van Pulastic® sportvloeren? Kies dan voor Pulastic® Comfort 
Court. Deze multifunctionele sportvloer is ontworpen 
voor zowel open als overdekte buitenbanen. De Pulastic® 
Comfort Court vloeren excelleren in weer en wind en 
zijn toegespitst op de wensen en eisen van veeleisende 
buitensporters. 



PULASTIC® OUTDOOR STAAT VOOR:
pulastic
ook voor buiten!

29THE FLOOR IS YOURS
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comfortabel
presteren
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PULASTIC 
COMFORT COURT TYPE: PUNT-ELASTISCH 

NOMINALE DIKTE: 5 MM

 OUTDOOR 
 MULTIFUNCTIONEEL SPORT- EN 
SPELGEBRUIK  

 TRAINING, COMPETITIE 
 LICHAMELIJKE OPVOEDING EN 
THERAPIE 

FACTS

WORKS FOR

VEILIGHEID

BELASTBAARHEID

DEMPING

VEERKRACHT

COMFORT

Hoogwaardige, multifunctionele vloeren voor buitensporten die  
garant staan voor uitmuntend comfort en veiligheid voor trainingen  
en wedstrijden. Dé outdoor sportvloer geschikt voor sporten op ieder 
prestatieniveau is Pulastic® Comfort Court.

De watergedragen slijtvaste coating 
wordt gekenmerkt door eenvoudige 
reiniging tijdens alle seizoenen. De 
mechanische sterkte zorgt daarnaast 
voor een optimale levensduur. 

De flexibele en sterke 
polyurethaanlijm zorgt voor 

een verankerde verbinding 
tussen de rubberen mat en 

de ondergrond.

De speciale gietlaag is uitstekend 
bestand tegen buitenomstandigheden 
zoals vocht, verkleuring en thermische 
veranderingen.  

SPECIAL PERFORMANCE LINE
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MULTISPORT 
ÉN MULTI-
FUNCTIONEEL

Al vanaf 1977 werken wij 
samen met het Pulastic® 
team, een betrouwbare 
partner met competentie en 
het team begrijpt wat nodig 
is om succesvol te zijn in de 
markt. Ook in dit project: het 
Oslofjord Convention Center. 
De opdrachtgever wilde de hal 
voor zowel evenementen als 
sport gebruiken dus de vloer 
moest bestand zijn tegen 
buitengewoon gebruik. Daarvoor 
bleek het Pulastic® SP systeem 
de optimale oplossing. Het 
Oslofjord Convention Center is 
inmiddels Europa’s grootste 
evenementenlocatie voor 
diverse evenementen zoals 
conventies, concerten, catering 
en sportevenementen. 

Directeur

Gulv og Takteknikk A.S. 

nicolai brechan 
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Pulastic® sportvloeren zijn voor zowel 
multisport als multifunctioneel gebruik, 
zoals:

 Sportevents
 Telescopische tribunes
 Rolstoelsport
 Evenementen
 Concerten (met verrijdbare tribunes)
 Beurzen
 Examens
 Autoshows
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safe 
and sound
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Gedetailleerde prints 
voor inspirerende en 

visueel aantrekkelijke 
effecten.

Door de ingenieuze samenstelling 
van de diverse materialen zijn  
de geluidsabsorptiewaarden 
“best in class”.

Pulastic® Soundwall Pulastic® Acoustic 

Uitstekende kleurvastheid 
door de unieke ‘fibre 

printing’ methode.

Soft touch materialen, 
sterk genoeg om 
weerstand te bieden 
aan hoge impact.

Combineer de topprestaties van een op maat gemaakte akoestische Pulastic® vloer 
met de Pulastic® Soundwall. Zo creëert u optimale akoestiek in uw sportfaciliteit 
zonder nagalm en contactgeluid. Maak een statement door de vrijheid in design. Let's 
hear it for Pulastic® Acoustic solutions. 

PULASTIC ACOUSTICS

Powered by CDM Group, onze 
specialistische partner op het 

gebied van akoestiek.

Maatwerk is bijna altijd
noodzakelijk. Alleen op  
deze manier kunnen de 

hoogste akoestische 
prestaties worden 

gegarandeerd.

De combinatie van 
diverse materialen 
zorgt voor een 
ongekende energie- 
en trillingsabsorptie, 
waardoor geluidsoverlast 
wordt voorkomen.

Razendsnelle installatie 
met optimaal resultaat, 
tegen minimale downtime.

Lichtgewicht, breed inzetbare, 
zwevende ondervloer.

100% circulair
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sika als 
totaalleverancier



VEELZIJDIG SIKA 
STAAT VOOR:

 Maatwerk
 Decoratieve gietvloeren   
 Pulastic® sportvloeren
 Dakbedekking
 Betonhulpstoffen
 Lijmen en kitten
 Brandwerende coatings
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De Arnhemhal is een topsporthal 
met internationale allure. 
Van krachtsport tot balsport 
en atletiek; Sika heeft in de 
Arnhemhal diverse (sport)-
vloeren gelegd. Eén daarvan 
is een krachttrainingsruimte 
waar sporters werken met 
gewichten van 150-200 kg 
die wel eens vallen. De vloer 
moest sterk zijn en niet te snel 
beschadigen. In de hal voor 
volleybal, rolstoelbasketbal, 
badminton en andere sporten 
is een multifunctionele vloer 
aangebracht. De toplaag 
van de vloer is verhard zodat 
rolstoelsporters optimale 
snelheid behalen. 

Teamleider Techniek & Onderhoud
Sportcentrum Papendal

rob klijnhout



SCHOONMAAKADVIES 
Regelmatig en met de juiste methode reinigen zorgt ervoor dat uw Pulastic® 
vloer haar matte uiterlijk en stroefheid blijft behouden. Iedere sportvloer 
is anders en heeft een andere frequentie van gebruik. Het Pulastic® 
schoonmaakadvies is hiervoor een leidraad en kunt u eenvoudig downloaden  
op onze website. Ook maatwerk is mogelijk.

Sika levert schoonmaakproducten voor Pulastic® sportvloeren. De Pulastic® 
Eco Clean wordt door ons geleverd bij oplevering van de sportvloer. Vervolgens 

De keuze voor een sportvloer maakt u niet zomaar. U wilt immers dat uw investering ook in de 
toekomst blijft renderen, het liefst een leven lang. Sika denkt daar precies zo over en heeft een 
omvangrijk serviceconcept ontwikkeld dat de garantie biedt dat uw Pulastic® sportvloer voldoet 
aan alle gebruiks- en veiligheidseisen. Onderhoud speelt daarbij een cruciale rol.

SPORTVLOER  
IN TOPCONDITIE
Pulastic® service; voor een leven lang sportplezier

kunnen de Pulastic® Eco Clean en Pulastic® Deep Clean besteld worden bij onze 
partner Werken met Merken.

SCHOONMAAKCONTRACT 
Om uw vloer in topkwaliteit te houden kunt u kiezen voor het Pulastic® 
schoonmaakcontract. Afhankelijk van uw wensen en de accommodatie betaalt 
u een vast bedrag per jaar en blijft uw vloer gegarandeerd in topconditie.
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PULASTIC® STAAT VOOR:

 Onderhoudsvriendelijk
 Makkelijk te reinigen
 Onderhoudscontracten
 Schoonmaakcontracten
 Schoonmaakadviezen
 Makkelijk te repareren

SCAN DE QR-CODE 

EN BEKIJK DE 

SCHOON MAAKADVIEZEN     

JAARLIJKSE INSPECTIE 
Veiligheid en onderhoud zijn nauw met elkaar verbonden. Hoe beter het onder-
houd, hoe kleiner de kans op letsel en hoe langer u kunt blijven genieten van uw 
investering. Het Pulastic® onderhoudscontract is dan ook een uitkomst voor wie 
geen concessies wil doen aan de veiligheid en kwaliteit van sportvloeren. 

In het onderhoudscontract is een jaarlijkse inspectie opgenomen. Een 
gespecialiseerde servicemonteur inspecteert uw sportvloer, waarbij zaken als 
mechanische beschadigingen, veerkracht, stroefheid, de staat van de be lijning en 
en oppervlaktehardheid objectief worden beoordeeld. De bevindingen worden in 
een rapport vastgelegd en persoonlijk met u besproken.

DESKUNDIG ONDERHOUD EN ADVIES
Voor het uitvoeren van onderhoud heeft Sika ervaren adviseurs in dienst die 
intensief begeleid en opgeleid worden. Het onderhoud wordt in overleg met u 
ingepland. 

MEERJARENBEGROTING 
Als interessante aanvulling op het onderhoudscontract, levert Sika meerjaren-
begrotingen. Daarbij vindt een grondige inventarisatie van de sportvloeren in uw 
accommodaties plaats. Zo kan de reële levensduur van uw sportvloeren bepaald 
worden. Daarnaast geeft Sika praktisch advies voor de te verwachten kosten op 
korte, middellange en lange termijn. Zo heeft u altijd grip op de kosten.

KLANTTEVREDENHEID 
Service is een van de belangrijkste pijlers onder het succes van Sika. Daarom  
toetst Sika het serviceniveau continu met behulp van een klanttevreden-
heidsonderzoek. Zo kunnen we onze service voortdurend naar een hoger plan 
tillen. Een uitdaging die we graag aangaan, iedere dag opnieuw.
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Pulastic sports flooring
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