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WERKPLAATS NIEUWE BMW & MINI GARAGE VOORZIEN 
VAN SIKAFLOOR® SYSTEEM, NIJMEGEN

PROJECTOMSCHRIJVING
Al sinds 1996 is Bert Story de BMW dealer voor Nijmegen en omgeving. 
Al 20 jaar worden hier klanten blij gemaakt met een nieuwe of gebruikte 
BMW. Ook voor het onderhoud van alle BMW modellen kan men sinds 
jaar en dag terecht bij deze dealer. 

De oude huisvesting van Story Nijmegen heeft zich door de tijd laten 
inhalen. Het pand voldeed niet meer aan de eisen die een moderne BMW 
dealer aan zijn onderkomen stelt. Om deze reden werd er besloten om 
te verhuizen naar een nieuw pand met een showroom van 1900 m2. Dit 
pand wordt volledig volgens de modernste Future Retail standaarden 
van BMW gebouwd. Daarbij is er letterlijk meer transparantie in de 
showroom. De verkoopadviseurs zitten niet meer weggestopt in 
kantoren en er wordt veel gebruik gemaakt van nieuwe technologieën. 

Met de opening van het nieuwe pand werd ook het merk MINI  
toegevoegd aan het assortiment van Story Nijmegen. In het nieuwe 
onderkomen is een specifieke MINI showroom ingericht. 

PROJECTVOORWAARDEN
De showroom werd tegen de reeds bestaande werkplaats aangebouwd. 
Bestaande wanden zijn weggebroken, waardoor er één grote ruimte is 
ontstaan. Voor de vloer van 1300 m2 heeft Kunststofvloeren Nederland 
de producten van Sika aangedragen. In de werkplaats wordt veel 
gebruik gemaakt van bijv. olie, koelvloeistoffen etc. waardoor een hoge 
chemische bestendigheid vereist was.  

SIKA OPLOSSING
Voor de werkplaats werd gekozen voor Sikafloor®-2600, een 
2-componenten, zelfnivellerende epoxycoating. Deze coating zorgt voor 
een super strak en net resultaat. Sikafloor®-2600 is eenvoudig aan te 
brengen doordat er geen prikroller bij nodig is wat tijd en mankracht 
bespaart en economisch is in gebruik. De vloer is vloeistofdicht en heeft 
goede ontluchtende eigenschappen waardoor deze uiterst geschikt is 
voor werkplaatsen en garages.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Zagato B.V.
Architect: Arc3 Ontwerp-Teken-Bouwmanagement
Aannemer: Hurks Bouw B.V.
Applicateur: Kunststofvloeren Nederland
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Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
Duurstedeweg 7
7418 CK Deventer
Postbus 420
7400 AK Deventer

Tel: +31 (0)570 - 620 744
Fax: +31 (0)570 - 608 493
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com


