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PROJECTOMSCHRIJVING
Koninklijke Auping is een in Deventer gevestigd bedrijf dat
toonaangevend en trendsettend is in de markt van bedden en
slaapcomfort in Nederland en ver daar buiten. Onder meer met luxe
Auping Plaza's die volledig zijn uitgerust voor een persoonlijk advies
en de juiste testen, bedient men de klant. In de Amsterdamse Villa
Arena is onlangs de nieuwste Plaza geopend met een geheel nieuwe
conceptinrichting waaraan Sika en applicatiebedrijf Conflex Afdichtingen
B.V. uit Vaassen haar bijdrage hebben mogen leveren.

SIKA OPLOSSING
Middels diverse testsessies met architect en opdrachtgever werd
door Sika en Conflex exact de juiste menging van kleuren en applicatie
bepaald. Als kwaliteit voldeed de Sikafloor®-330 gietvloer zeer goed
omdat deze comfortabel geveerd is en een zeer positieve CO2-footprint
heeft. Dit mede doordat Sika er alles aan doet om het energieverbruik bij
de productie te minimaliseren en de samenstelling van het product aan
te passen aan de laatste technologieën. De gemêleerde gietvloer werd
beschermd met een matte, transparante laklaag de Sikafloor®-304 W.

PROJECTVOORWAARDEN
Na een jarenlange succesvolle samenwerking tussen Sika en Auping voor
o.a. de plaza’s in Eindhoven, Enschede en Zoetermeer werd door Auping
aangegeven dat men graag een nieuwe impuls wilde geven aan de
uitstraling van de nieuw te openen filialen. Samen met Desarc Designers
en Architekten Bureau uit Arnhem werd aan een geheel vernieuwd
concept gewerkt waarbij ook de vloeren een belangrijke rol speelden. De
wens was een duurzame, milieuvriendelijke, lichtgekleurde kunststof
gietvloer met een speelse en subtiele tweetonigheid.

Het eindresultaat was zeer naar wens van alle partijen met een frisse,
ruimtelijke uitstraling waarbij het aangebrachte betonlook motief in
de vloer voor een bescheiden maar verassend accent zorgt.
BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Koninklijke Auping B.V.
Architect: Desarc Designers en Architekten Bureau
Applicateur: Conflex Afdichtingen B.V.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.
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