Prosjekt:
Sundvolden Hotel,
ny konferanseavdeling

Stilfulle gulv på Sundvolden Hotel

Sted:
Sundvolden
Prosjekt avsluttet:
2017
Byggherre:
Sundvolden Hotel
Gulventreprenør:
RLM AS
Prosjektets omfang:
Ca. 1000 m2
Gulvprodukter:
MasterTop 1324 og 1325
Kontakt:
Hans Kristian Knobel
hans-kristian.knobel@basf.com
Tlf.: + 47 417 68 709

Vår referanse: Stilrene MasterTop-gulv i den nye, elegante konferanseavdelingen på Sundvolden Hotel

Bakgrunn

Utfordring

Det historiske Sundvolden Hotel ble utvidet
2017 med en stor kurs- og konferanseavdeling. Hotellet har nå 273 rom og kan
betjene opptil 1000 gjester. Det ligger i vakre
omgivelser mellom Steinsfjorden og
Tyrifjorden ikke langt fra Sandvika og Oslo.
Hotellet byr ikke bare på storslått natur men
også en fin avslappet spaavdeling.

I den nye konferanseavdelingen var behovet
et gulv som først og fremst skulle understreke
den nordiske stilen men også en kombinasjon
av tradisjon og modernitet. Ønsket var at det
tradisjonelle naturlige treet skulle brytes opp
av moderne, helt stilrene ensartede gulv. Det
var viktig for eierne å få gulvet i nøyaktig
ønsket farge for å kunne oppnå kontrast til
både veggflater og møbler.
Gulvet skulle også være praktisk, dvs. lett å
holde rent, slitesterkt og økonomisk. Det var
også viktig at gulvene skulle bidra til et sunt
inneklima, med andre ord var det krav om
dokumentert lavt utslipp av VOC.

Kontakt:
BASF AS
Lilleakerveien 2C
NO-1327 Lysaker
Tlf: + 45 +47 901 14 710
www.master-builders-solutions.basf.no
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De slitesterke MasterTop 1324-gulvene er egnet til områder
med mye gangtrafikk.

MasterTop-gulvene er fugefrie, rengjøringsvennlige og vanntette og
dermed også godt egnet til toaletter.

Løsning: vakre, fugefrie MasterTop-gulv
I tett samarbeid mellom eierne og gulvspesialist fra BASF fant
man løsningen på de ovennevnte utfordringene i
gulvsystemene MasterTop 1324 og 1325.
MasterTop-gulvene er vakre, stilrene gulv. De er fugefrie med et
ensartet, silkematt utseende og kan utføres i utallige farger. Her
valgte arkitekten en lys grå, som bidrar til å skape et behagelig
lyst rom og en spennende kontrast til de flotte veggpanelene av
tre.
Master Top 1324 og 1325 er polyuretanbaserte gulvsystemer
som er svært slitesterke og har en forventet levetid på opptil 40
år. Gulvsystemene er lette å holde rene og kombinert med den
lange holdbarheten blir gulvene spesielt gunstige med tanke på
økonomi.
MasterTop 1325 har dessuten en lett trinnlydsdempende effekt
og kan bidra til et lavere støynivå.
Fordeler med MasterTop 1324 og 1325 gulv
 Vakre, fugefrie, lyse gulvflater
 Fås i utallige farger – både RAL- og NCS-farger
 Slitesterke og med lang levetid
 Økonomiske (dokumentert lave livssykluskostnader)
 Rengjøringsvennlige
 Rissoverbyggende
 Kan brukes i BREEAM-sertifiserte bygninger (A+)
 Sunt inneklima (lavt utslipp av VOC iht. AgBB, Afsset)

Raske fakta
1000 m2 MasterTop-gulv i fellesarealer, garderober og
toaletter i den nye kurs- og konferanseavdelingen



Andre MasterTop-referanser
 Vålerenga Kultur og Idrettspark, Oslo
 Hamar Kulturhus, Hamar
 Statens Vegvesen og Eika Forsikring Elverum
 Bolia.com, Tønsberg og Kristiansand
 XXL Megastore, Oslo, Jessheim, Bryne, Sandvika og
Trondheim
 Blått Kompetansesenter, Frøya
 BAMA, Lier
 NTNU, Trondheim
 Ikea Restaurant, Trondheim
 Lindøy Barnehage, Tjøme
Master Builders Solutions fra BASF
Med varemerket Master Builders Solutions har BASF samlet
all sin ekspertise for å skape løsninger til nybygg, vedlikehold,
reparasjon og renovering av konstruksjoner. Master Builders
Solutions bygger på mer enn hundre års erfaring i
byggebransjen.
Mer informasjon
www.master-builders-solutions.basf.no

