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Soldicoat pakt verouderde vloeren in toiletgroepen en sportruimtes gelijktijdig aan

‘Wij komen graag bij scholen over de vloer’
Stinkende toiletten, verouderde harde sportvloeren.
Voor veel scholen en kinderdagverblijven een
welbekend en storend probleem. Intenties tot
renovatie stompen vaak af op hoge kosten.

Veel vloerspecialisten halen, haast letterlijk,
hun neus op voor de op het oog minder frisse
werkzaamheden. Doordat opdrachten gemiddeld
genomen slechts over een beperkt oppervlak
gaan, met allerlei extra obstakels (toiletpotten,
leidingen etc.), zijn de vierkante meterprijzen
vaak schrikbarend hoog. Grote leveranciers van
kunststofvloeren zijn er niet op ingesteld.

De vraag is niet of er gerenoveerd moet worden,
maar wanneer. In veel gevallen schrijft de Arbodienst
dwingend een aanpassing voor, niet in de laatste
plaats vanwege de slechte luchtkwaliteit op veel
scholen. Renovatie van toiletvloeren in combinatie
met betere ventilatie vormen hierbij de oplossing.
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Soldicoat uit Deventer daarentegen heeft zich
gespecialiseerd in het aanleggen en renoveren
van kunststofvloeren voor toiletgroepen en
sportruimtes. Volgens directeur Gerard Aarnink
schuilt juist in de combinatie van werkzaamheden
de kracht van zijn bedrijf. ‘Ons bedrijf is gespecialiseerd in toiletvloeren én sportvloeren.
Door deze vloeren gecombineerd aan te pakken
zijn aanzienlijke kostenbesparingen haalbaar.
Per ruimte worden de benodigdheden exact afgewogen, zonder materiaalverlies.

en juist in deze voegen hoopt het vuil zich op,
met alle kwalijke geuren tot gevolg. Na een
grondige ontvetting wordt over de tegelvloer
een kunststofvloer aangebracht. Er wordt een
soort kuip gecreëerd, wat inhoudt dat ook de
plinten worden voorzien van dezelfde kunststofafwerking. Hierdoor is de vloer blijvend goed en
eenvoudig schoon te houden. Kunststofvloeren
zijn in effen en gemêleerde kleuren uit te voeren, zodat de vloeren naadloos aansluiten op de
kleurstelling van de school of het gebouw. Door
het aanbrengen van een dubbele transparante
slijtlaag met voldoende stroefheid wordt eveneens voorzien in duurzaamheid en veiligheid.’
Sportvloerrenovatie
Speelt voor sanitaire ruimtes hygiëne een belangrijke rol, in gymzalen en speellokalen zijn
gezondheid, veiligheid en isolatie eveneens belangrijke indicatoren voor renovatie.

De luchtkwaliteit op scholen is vaak ver
onder de maat. Soldicoat neemt de oorzaak van
stankoverlast weg. Goede ventilatie doet de rest.
We werken als compact vast team nauw samen
met plaatselijke installateurs. Dit scheelt in reiskosten. Bovendien bespaart de school veel tijd,
doordat de organisatie van het werk efficiënter
verloopt. Een gecombineerde uitvoering van
werkzaamheden in de toiletgroepen en het
speellokaal neemt slechts één week in beslag.
Apart uitgevoerd, door twee verschillende
bedrijven, zou dit twee keer zo lang duren,
met alle extra rompslomp en kosten tot gevolg.’
Hoge schoolscore
Dat de aanpak van Soldicoat werkt blijkt uit een
imposante referentielijst waarop inmiddels
honderden scholen zijn opgenomen. In de lijst
worden kleine zelfstandige scholen afgewisseld
met scholen die ressorteren onder grote onderwijsbureau’s. Aarnink: ‘Soldicoat hanteert een
werkmethodiek die afgestemd is op het schoolsysteem. Tijdens schooldagen moeten er natuurlijk altijd toiletten beschikbaar blijven. Indien een
gedeeltelijke afsluiting niet mogelijk is, worden
de werkzaamheden in schoolvakanties uitgevoerd.’
Een effectieve aanpak zo blijkt; recentelijk
werden 30 basisscholen in Den Haag voorzien
van nieuwe toiletvloeren.
Alle kleuren van de regenboog
De keuze voor kunststofvloeren is een vast
gegeven. ‘Tegels zijn definitief passé.
Het gebruik van tegels heeft voegen tot gevolg

‘Kunststofvloeren hebben een aanzienlijk hoger
schokabsorberend vermogen dan verouderde
lynoleum- en marmoleumvloeren.
Het behoeft geen toelichting dat dit voor
gewrichten en spieren heilzaam is. Het (geluid)dempende vermogen is vooral bij sportzalen op
verdiepingen een extra pluspunt.
Evenals toiletvloeren zijn kunststof sportvloeren
naadloos. Struikelen over opstaande naden is
verleden tijd. Door kunststofvloeren te voorzien
van vloerverwarming, wordt bespaart op ruimte
die anders nodig is voor onveilig uitstekende
radiatoren. De isolatiewaarde van kunststofvloeren
is bovendien hoger; het kleurengamma groot.
Vooral blauw is populair, niet in de laatste plaats
vanwege de contrasterende kleur met lijnen.
De belijning komt tot stand in goed overleg met
de direct betrokkenen namens de school.’
Faceliften sportvloeren
‘Niet in alle gevallen is renovatie van sportvloeren
noodzakelijk. Veel sportruimtes zijn immers
reeds voorzien van een kunststofvloer. Na een
periode van tien tot vijftien jaar worden kunststofvloeren glad en kan door het aanbrengen
van een nieuwe slijtlaag de gebruiksduur met
vijftien jaar worden verlengd. Het schoonmaken,
schuren en faceliften is een werkzaamheid die
eveneens prima aan Soldicoat kan worden
toevertrouwd.’ besluit Aarnink.

