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ProjectomSchrijving 
mooi wonen en slapen begint bij Van Til! De winkel in alkmaar biedt een 
uiteenlopende collectie van honderden topmerken en zijn daarom één 
van nederlands meest inspirerende winkels als het gaat om het interieur. 
het designcentrum met ruim 13.000 m2 aan showroomoppervlakte is 
schitterend gelegen aan het noordhollands kanaal, op loopafstand van 
de historische binnenstad van alkmaar.

Projectvoorwaarden
in 2014 vierde Van Til interieur zijn 110-jarig bestaan. Ter ere hiervan 
werd besloten om de gehele showroom een opkapbeurt te geven en de 
vloeren van een nieuwe bedekking te voorzien. er werd gevraagd om een 
naadloos systeem dat snel en eenvoudig schoon te houden is en toch een 
moderne, strakke uitstraling heeft. 

op het moment van renovatie lagen er door het gehele pand 
verschillende vloeren in de vorm van tapijt, parket en siergrind. Dit is nu 
vervangen door één, universele gietvloer. Vanwege de enorme omvang 
van de showroom is besloten het vervangen van de vloer in fases uit te 
werken.

Sika oPloSSing
aangezien de vloeren in het gehele gebouw veel te lijden hebben onder 
meubels die verplaatst en verschoven worden, moest het een stevig 
en slijtvast systeem zijn. er is gekozen voor het Sika® Comfortfloor® 
Tough 2Tone systeem. Dit systeem is speciaal ontworpen voor 
decoratieve ruimtes waar naadloze, sterke vloeren vereist zijn. hierbij is 
gebruik gemaakt van een gietlaag met Sikafloor®-328 welke een Shore 
hardheid heeft van D60 en dus tegen een stootje kan. De laag werd 
vervolgens afgewerkt met een watergedragen polyurethaanverzegeling 
Sikafloor®-304 w.

Betrokken Partijen
opdrachtgever: Van Til interieur
applicateur: indri vloersystemen b.V. 
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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.
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