PULASTIC AT WORK

HET FRITS PHILIPS LYCEUM BIEDT EXCELLENT
ONDERWIJS MET INTERNATIONAAL PERSPECTIEF!

FRITS PHILIPS IS EEN LICHTEND VOORBEELD VAN INZET, AMBITIE
EN BETROKKENHEID

PROJECTOMSCHRIJVING
Talenten ontwikkelen gaat niet vanzelf. Je hebt er inzet, ambitie
en betrokkenheid voor nodig en dat draagt het Frits Philips
Lyceum vanaf de eerste schooldag uit. Niet voor niets draagt de
school de naam van de man die vol passie heeft gebouwd aan het
internationale elektronicaconcern waarvan hij uiteindelijk president
werd. De man die intens meeleefde met zijn club, PSV, en met de
mensen die zich voor de volle 100% inzetten voor Philips. Frits Philips
is een lichtend voorbeeld van inzet, ambitie en betrokkenheid.
Het Frits Philips lyceum biedt excellent onderwijs met internationaal
perspectief. De nieuwe school is een fusie tussen het Christiaan
Huygens College en het Bisschop Bekkers College, waar al sinds 1977
Pulastic sportvloeren zijn te vinden.
Dankzij de fusie ontstaat een breder aanbod aan opleidingen.
De school is vanaf nu een Brainport-school en biedt vier
talentrichtingen: cultuur, ondernemerschap, wetenschap en sport.
De talentrichting sport werkt samen met voetbaltrainers van PSV
en Oranje Zwart.

PULASTIC SPORTVLOEREN EN PULASTIC SOUND WALL
Het startschot voor de bouw werd gegeven door de broers Frits
en Anton Philips, de zonen van de oud-directeur van Philips.
Het nieuwe Frits Philips Lyceum is binnen de afgesproken tijd
opgeleverd en het voldoet aan alle wensen en eisen. Het gebouw
beschikt nu over goede ICT-aansluitingen, een fijn binnenklimaat en
innovatieve LED-verlichting.
Door Liag Architekten & Bouwadviseurs is Pulastic uitgebreid in het
bestek omschreven. Voor de sporthal is gekozen voor de Pulastic
Classic 110 Eco in een prachtige frisse blauwe kleur. Van onze
lichtblauwe belijningskleur is een sportvloercoating ontwikkeld
omdat deze kleur perfect aansluit op de print van de Pulastic®
Sound Wall. De gebruikers en opdrachtgevers reageerden vol
enthousiasme op de referentieprojecten van de Pulastic® Sound
Wall. Na de beoordeling van de akoestische eigenschappen van deze
wandbekleding was iedereen overtuigd.
Zeventig lokalen, een grote aula, gymzaal, theaterzaal en
projectruimten. Het nieuwe Frits Philips Lyceum in Eindhoven is
opgeleverd: een gloednieuw gebouw voor 1650 leerlingen.
RUIMTE
Sporthal
Sporthal
Berging

SYSTEEM
1.304 m2 Pulastic Classic 110 Eco
266 m2 Pulastic Sound Wall
116 m2 Pulastic Classic 60 Eco

KLEUR
Lichtblauw (Belijningskleur)
Print
Lichtblauw (Belijningskleur)

BETROKKEN PARTIJEN:
Opdrachtgever: Frits Philips Lyceum
Aannemer: Wijnen Bouw Someren B.V.
Architect: Liag Architekten en Bouwadviseurs
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