PULASTIC AT WORK

COMPLEET VERBOUWD EN MULTIFUNCTIONEEL,
DÁT IS SPORTCENTRUM DE BEECK!

SPORTCENTRUM DE BEECK IS EEN BEGRIP IN BERGEN

PROJECTOMSCHRIJVING
Sportcentrum De Beeck is een begrip in Bergen. Het sportcomplex
aan het Molenweidtje beschikt naast een familiezwembad
met 25-meter bad en recreatiebad, over een compleet nieuwe
(overdekte) tennishal en sporthal, een grote biljartzaal en een
spiegelzaal. In de wellness kom je volledig tot rust in diverse sauna’s
en (dompel)baden.
In dit sportcentrum heeft in 2016 een grondige verbouwing
plaatsgevonden waarbij de bestaande tennishal met 3 banen is
omgebouwd naar een tennishal met 2 banen. Door tussen de oude
banen een permanente geluidswand te plaatsen is een volwaardige
sportzaal gerealiseerd.
TENNISHAL
In de tennishal is de oude tapijtvloer vervangen door een nieuwe
dempende Pulastic Comfort Court in dezelfde kleur blauw. Een
vloer met de juiste mix tussen demping en stroefheid zodat elke
tennisser op zijn eigen niveau kan spelen.
Met het nieuwe video-analyse systeem kunnen sporters hun eigen
bewegingen terugzien met een vertraging van 30 seconden. Zo
kunnen zij op een leuke manier hun tennisvaardigheden verbeteren.
Dit maakt Sportcentrum De Beeck uniek in Noord-Holland!
Dankzij de permanente geluidswand is een volwaardige sportzaal
ontstaan. Hierdoor is de wens van de Adriaan Roland Holstschool,
om het bewegingsonderwijs te optimaliseren, gerealiseerd.

PULASTIC SOUND WALL
In zowel de tennishal als de sportzaal zijn maatregelen genomen
om de akoestiek te verbeteren. Naast de permanente geluidswand
is er speciale wandbekleding aangebracht waarmee 100 % van het
hinderlijke geluid wordt geabsorbeerd. De geluidswaardes vallen zo
binnen de normen.
Deze Pulastic Sound Wall is een nieuw en uniek product, ontwikkeld
om een flinke geluidsreductie mogelijk te maken. Het toepassen van
nagenoeg elke afbeelding is mogelijk die past bij de uitstraling in
de accommodatie. De wandbekleding wordt in frames gemonteerd,
die specifiek gemaakt zijn voor de accommodatie.
In de sportzaal is gekozen voor de standaard uitvoering van
de Pulastic Sound Wall. Voor de tennisbanen is een specifieke
uitvoering ontwikkeld voor de achterwand, zodat de tennisbal niet
terugstuit. De zijkanten zijn afgewerkt met een profiel. Op de lange
zijdes naast de tennisbaan is dezelfde standaard uitvoering als in de
sportzaal toegepast. Sportcentrum De Beeck kan met deze upgrade
weer jaren vooruit en de eerste reacties van de gebruikers zijn zeer
positief!
Helaas is dit sportcentrum op vrijdag 13 oktober 2017 getroffen door
een verwoestende brand waarbij het zwembad, de sporthal en de
tennishal zodanig beschadigd zijn dat het gehele pand als verloren
beschouwd moet worden.

RUIMTE

SYSTEEM

KLEUR

Tennishal

Pulastic Comfort Court 60T

309 Capriblauw (speelvelden)
307 Pastelblauw (omloop)

Gymzaal

Pulastic Classic 110 Eco

305 Azuurblauw

Alle ruimtes

Pulastic Sound Wall wandbekleding

Specifieke afbeelding in blauw
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