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PROJECTOMSCHRIJVING
Ranzijn tuin & dier bestaat uit vijftien winkels elk met een tuincentrum 
en een dierenspeciaalzaak. Naast de tuin- en dierenafdeling hebben 
de meeste winkels een dierenartspraktijk, hondenschool, trimsalon en 
hondenwasstraat. Daarnaast is er ook een uitgebreide webshop waar de 
artikelen online zijn te bestellen. 

In april dit jaar werd de 15e vestiging geopend in Rotterdam. Dit filiaal 
beschikt over een volwaardige dierenkliniek met gekwalificeerd personeel 
en een ruim en eigentijds assortiment voor tuin en dier.

PROJECTVOORWAARDEN
Voor de vestiging in Rotterdam werd gekozen voor een locatie net 
buiten het centrum. Een voormalig pand van elektronicazaak BCC werd 
omgebouwd naar een modern en licht filiaal.

Applicateur Floor is Art was reeds bekend met de winkels van Ranzijn, zij 
verzorgden in 11 andere filialen ook de vloeren voor de dierenartspraktijken. 

SIKA OPLOSSING
De vloer werd opgeleverd als een open geschuurde betonvloer waardoor de 
noodzaak ontstond eerst een toplaag aan te brengen. Vervolgens werd het 
geheel geëgaliseerd en werden de primer en gietlaag aangebracht.

Door de goede ervaringen van Antoine Kemps, eigenaar van Floor is Art, 
met Sika, werd ook dit keer gekozen voor een 2-componenten epoxy 
vloersysteem met Sikafloor®-264. Dit product is zeer goed bestand tegen 
zware belasting van bijvoorbeeld het vele loopverkeer in de winkel en 
het gewenste anti-slip niveau van de vloer is eenvoudig af te stemmen. 
Daarnaast is het systeem naadloos waardoor het goed is schoon te 
houden; iets wat in een dierenartspraktijk essentieel is. 

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Ranzijn tuin & dier B.V.
Bouwbedrijf: Timmerfabriek R.A. Leek
Applicateur: Floor is Art 

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
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