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PROJECTOMSCHRIJVING
Een blikvanger in het Utrechtse stadslandschap: het nieuwe Holland 
Casino. In het unieke, duurzame gebouw aan de Winthontlaan vindt 
men 40 speeltafels, zo’n 700 speelautomaten en speelzone NXT, waar 
bezoekers laagdrempelig kennis kunnen maken met casinospellen als 
Roulette, Black Jack en Diceball. Om de ervaring nog onvergetelijker 
te maken, zijn er in het nieuwe casino drie bars en twee restaurants 
gesitueerd. Gasten kunnen rekenen op de bekende gastvrijheid 
waar de ruim 350 werknemers invulling aan geven. Een overdekte 
parkeergarage biedt plek aan ruim 600 voertuigen.

PROJECTVOORWAARDEN
Het nieuwe casino beschikt over een eigen overdekte parkeergarage, 
waarin ruim 600 auto’s gestald kunnen worden. In totaal beslaat 
de garage bijna 16.000 m2 met ruim 1.300 m2 aan hellingbanen. 
De garage biedt bezoekers een veilige, prettige en overzichtelijke 
parkeergelegenheid waarvan de vloeren onderhoudsarm, slijtvast en 
duurzaam zijn.

SIKA OPLOSSING
Applicateur Gacon B.V. heeft in de gehele parkeergarage een 
antislip, gekleurd, star vloersysteem toegepast dat gebaseerd 
is op epoxyharsen en voldoet aan de Duitse OS 8 norm. De 
primerlaag bestaat uit Sikafloor®-151, een eenvoudig aan te brengen 

multifunctionele epoxyhars met korte wachttijden. Hierover is een 
basislaag aangebracht bestaande uit Sikafloor®-264. Deze gekleurde 
epoxylaag is ingestrooid voor een stroeve, antislip ondergrond. De 
vloer is afgewerkt met Sikafloor®-378, een slijtvaste gekleurde epoxy 
seallaag met een goede mechanische en chemische bestendigheid. 

Er zijn in de parkeergarage twee basiskleuren toegepast. 
De hellingbanen zijn uitgevoerd in een zwarte kleur en de rijbanen 
in lichtgrijs. De parkeervakken steken mooi af tegen de lichtgrijze 
ondergrond in de herkenbare kleuren van Holland Casino. 
De nummering en het kleurgebruik zorgen voor een goede 
herkenbaarheid. Het resultaat is een parkeergarage waar gasten 
met open armen ontvangen worden, alvorens ze gaan genieten van 
een bezoek boordevol vermaak. 

SIKA PRODUCTEN
• Sikafloor®-151
• Sikafloor®-264
• Sikafloor®-378

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Holland Casino
Bouwbedrijf: Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.
Applicateur: Gacon B.V.
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RUIM 600 GASTVRIJE EN VEILIGE 
PARKEERPLEKKEN


