
SIKA AT WORK
DE NIEUWE LOCATIE VAN 
INTRALOX L.L.C. EUROPE IN 
WEHL
SIKA VLOEREN MET HOGE SLIJTVASTHEID EN CHEMISCHE RESISTENTIE



PROJECTOMSCHRIJVING
In 1947 introduceerde Intralox-oprichter JM Lapeyre de eerste industriële 
garnalenschiller. Hij ondervond problemen bij het vervoeren van de gepelde 
garnaal op metalen transportbanden door roest en corrosie op de banden. 
In 1970 vond JM de modulaire kunststof transportband uit en zo is Intralox 
in 1971 geboren.
Tegenwoordig loopt Intralox voorop in uitgebreide transportoplossingen 
met aanzienlijke economische waarde.

PROJECTVOORWAARDEN
Door een sterk groeiende business en het verbeteren van het bedrijfs-
proces was Intralox genoodzaakt een nieuwe locatie te zoeken met een 
gebouw dat voor hen op maat is gemaakt.

Bedrijvenpark A-18 heeft een centrale ligging, kavels op maat, aandacht 
voor duurzaamheid en natuur om de hoek. De nieuwe locatie is in Wehl, 
gemeente Doetinchem, tussen de randstad en het Ruhrgebied en pal aan 
verschillende snelwegen. 
Naast een perfecte locatie was Intralox op zoek naar kunststof 
vloerafwerking met de hoogste slijtvastheid en de hoogste chemische 
resistentie. 

SIKA OPLOSSING
De architect heeft goede ervaringen met de producten van Sika. Voor 
de productieruimte is gekozen voor Sikafloor® Multidur® ES-31. Een 
vloersysteem met hoge slijtvastheid in combinatie met een hoge 
druksterkte en hoge chemische resistentie. In de kantoorruimtes is 
gekozen voor Sika Comfortfloor® PS-23. Een oplossmiddelvrije vloer met 
een zeer lage VOS emissie. De vloer is blijvend elastisch en eenvoudig te 
onderhouden.  

De nieuwe locatie wordt gebruikt voor apparatuur en hygiënische 
productieactiviteiten van Intralox, de twee snelst groeiende platformen 
van het bedrijf. De uitbreiding biedt ook ruimte voor klanttesten. Intralox 
wil blijven innoveren en het hoogste niveau van service en kwaliteit bieden.

SIKA PRODUCTEN
• Sikafloor® Multidur® ES-31
• Sika Comfortfloor® PS-23

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Intralox L.L.C. Europe
Aannemer: Systabo B.V. onderdeel van VolkerWessels 
Applicateur:  NVT Onderhoudsgroep Oost B.V.
Architect: DENC Bussum
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INTRALOX BIEDT HET HOOGSTE NIVEAU 
VAN SERVICE EN KWALITEIT

SIKA NEDERLAND B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel: 030 241 01 20
www.sika.nl

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


