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afgewerkt met Sika producten, rotterdam

ProjectomSchrijving
iedere wereldstad heeft er één: een overdekte food market. een enorme 
markthal die uit zijn voegen barst van verse vis, brood, het beste vlees 
en ontelbaar veel soorten kaas en groenten die dezelfde ochtend nog 
geoogst zijn. op een markt als dit is boodschappen doen een hele 
belevenis, waar je ook welkom bent voor een drankje en een hapje. ook 
rotterdam heeft een eigen markthal geopend. voor kijken, proeven, 
eten, koken, kopen en verkopen bent u aan het juiste adres onder deze 
spectaculaire boog van kleuren.

een spectaculair ontwerp, deze indrukwekkende markthal. maar 
hoe maak je deze droom werkelijkheid? de bouwkundigen van inbo 
rotterdam maakten het gebouw tot in detail bouwklaar en zorgden 
dat het voldeed aan alle eisen wat betreft brandveiligheid, bouwfysica, 
akoestiek en veiligheid. de bouw van de hal heeft 175 miljoen euro gekost 
en telt 94 marktkramen en 20 winkels en horecagelegenheden. in dit 
indrukwekkende gebouw is naast woningen, horeca en marktkramen ook 
een parkeergarage met maar liefst 1.200 plaatsen te vinden op een totale 
oppervlakte van 27.000 m2.

Projectvoorwaarden
de markthal in rotterdam is de eerste grote overdekte markthal van 
nederland, heeft de grootste kabelnetgevel van europa en is ’s werelds 
eerste markthal overdekt met woningen. het is inmiddels duidelijk dat 
dit indrukwekkende gebouw een speciaal project is. al in 2013 heeft de 
markthal een Breaam-certificaat ontvangen en onlangs, tijdens de 
officiële opening van de parkeergarage, heeft interparking een european 
Standard parking award (eSpa) in ontvangst mogen nemen.

Sika oPloSSSing
Betonrestore B.v. heeft de architect de Sika producten geadviseerd 
wegens de vaste relatie in combinatie met een uniek product-
assortiment, goede advisering en begeleiding. prijstechnisch zijn de 
producten het best passend en ook zijn de Sika producten duurzaam. het 
gebouw combineert de marktfunctie op een duurzame en vernieuwende 
wijze met traditionele detailhandel en horeca. in de splinternieuwe 
parkeergarage ligt een primer Sikafloor®-156 en een eindlaag 
Sikafloor®-264. de afwerking van de garage is op een hoogwaardig 
niveau ingericht, 24 uur per dag open en uitgerust met de modernste 
technieken

Betrokken Partijen
eigenaar: gemeente rotterdam
opdrachtgever: interparking nederland
applicateur: Betonrestore 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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