
SIKA AT WORK
EEN GESLAAGDE RENOVATIE 
BIJ STELLA FIETSEN IN 
NUNSPEET
PRODUCTIE- EN OPSLAG RUIMTE VOORZIEN VAN SIKAFLOOR®-161 EN SIKAFLOOR®-264 



PROJECTOMSCHRIJVING
Stella biedt een complete en unieke fietsbeleving voor iedereen en 
onderscheiden zich door elektrische fietsen aan te bieden voor de scherpste 
prijs tegen de beste kwaliteit en de allerbeste service. Stella is de grootste 
e-bike specialist van Nederland en werkt dagelijks met 550 mensen aan 
één doel: het fietsplezier van de klant!    

Na een heftige brand in de productie- en opslagruimte van de vestiging in 
Nunspeet besloot Stella het pand grondig te renoveren. 

PROJECTVOORWAARDEN
NVT Onderhoudsgroep Oost kon na de brand gelukkig snel starten met 
renoveren. Dankzij de renovatie is er veel licht gecreëerd waardoor de ruimte 
veel groter lijkt. NVT heeft gekozen voor de producten van Sika vanwege 
de goede ervaringen bij andere soortgelijke projecten. De vloercoatings van 
Sika zijn gemakkelijk schoon te maken en daardoor onderhoudsvriendelijk.

SIKA OPLOSSING
Voor de nieuwe vloeren is gekozen voor de Sikafloor®-161 met twee rollagen 
Sikafloor®-264 vanwege de goede prijs-kwaliteit verhouding. Met een 
goede chemische en mechanische bestendigheid is deze coating perfect 
voor opslag- en productieruimtes. 
Vooral op de tweede verdieping is grote winst behaald met de lichtinval. 
Dankzij de lichte kleur van de vloer en de gewitte en relatief lage plafonds 
oogt de ruimte veel groter.

De nieuwe vestiging van Stella past bij de belofte die zij maken: altijd de 
nieuwste techniek, topkwaliteit en service met een lach. Zo haal je alles 
uit je e-bike! 

SIKA PRODUCTEN
• Sikafloor®161
• Sikafloor®-264

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Stella 
Applicateur: NVT Onderhoudsgroep Oost 
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STELLA IS DE GROOTSTE E-BIKE 
SPECIALIST VAN NEDERLAND

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


