Prosjekt:
VKIP – Vålerenga Kultur og
Idrettspark

Slitesterke og dekorative gulv og vegger til
Vålerenga Fotball

Sted:
Oslo
Prosjekt avsluttet:
2017
Byggherre:
Vålerenga Kultur og Idrettspark
Arkitekt:
Arkitektgruppen Lille Frøen
Gulventreprenør:
RLM AS
Totalentreprenør:
HENT
Markedssektor:
Utdannelse og idrett
Vår referanse: MasterTop 1324 gulv i Vålerenga Kultur og Idrettspark

Prosjektets omfang:
6000 m2 gulv
3500 m2 vegg
Produkter som er brukt:
MasterTop 1324 (gulv)
MasterTop WS (vegg)
Kontakt:
Hans Kristian Knobel
hans-kristian.knobel@basf.com
Tlf.: + 47 417 68 709

Bakgrunnen

Utfordringen

Vålerenga Fotball, som spiller i norsk
eliteserie og Champions League, har i mange
år ikke hatt sin egen stadion til
hjemmekampene. Med nybygd stadion VKIP
har klubben nå endelig fått sitt eget
tilholdssted i Oslo med over 17 000
tilskuerplasser.

Arkitekten stilte i prosjekteringsplanen høye
krav til gulvbelegg og veggkledning, både
med tanke på utseende og funksjon.

Samtidig skal komplekset huse valle Hovin
videregående skole, barnehage og et
kultursenter. Det unike med dette komplekset
er at de samme lokalene skal brukes til
skoleaktiviteter og sportsbegivenheter. Et
eksempel er skolens arealer som omkjøres til
VIP-område med direkte adgang til tribune
når det spilles kamper.

Kontakt:
BASF AS
Lilleakerveien 2C
NO-1327 Lysaker
Tlf: + 45 +47 901 14 710
www.master-builders-solutions.basf.no

Først og fremst ble det lagt vekt på at gulvene
skulle være svært slitesterke og kunne tåle
belastningen av både fotballsko og mye
trafikk.
Det var imidlertid også viktig at gulvene var
attraktive og i nøye utvalgte farger som kunne
avstemmes med klubbens logofarger og
fargene på veggen.
I tillegg skulle gulv og vegger være
rengjøringsvennlig, slik at det på lang sikt gir
lave vedlikeholdskostnader.

Slitesterke og dekorative gulv og vegger til Vålerenga Fotball

De slitesterke MasterTop 1324-gulvene er egnet til områder med mye gangtrafikk –
også med fotballsko!

Klubbens logo er lagt ned i MasterTop-gulvet.

Vår løsning

Raske fakta

I tett samarbeid mellom arkitekten og BASFs gulvspesialister
fant man løsningen på de ovennevnte utfordringene i det
robuste polyuretanbaserte gulvsystemet MasterTop 1324.





Master Top 1324 er et polyuretan basert gulvsystem som er
meget slitesterk med en forventet levetid på opptil 40 år.
Gulvsystemet er lett å holde rent, kombinert med den lange
holdbarheten blir gulvet spesielt gunstig økonomisk sett.
Gulvet er fugefritt med et ensartet, silkematt utseende i 4
spesifikke farger i paletten PUREfloor fra BASF. I tillegg ble
klubbens logo lagt ned i gulvbelegget og på vegger ved hjelp av
MasterTop-produktene.
Fordeler ved MasterTop 1324-gulv









Slitesterkt med lang levetid.
Fås i utallige farger – også i RAL- og NCS-farger
Økonomisk (dokumentert lave livssykluskostnader)
Rengjøringsvennlig
Rissoverbyggende
BREEAM-sertifisert (A+)
Sunt inneklima (Lavt utslipp iht. AgBB, Afsset)

Fordeler med MasterTop WS 200 og 300 veggsystemer





Slitesterk
Rengjøringsvennlig
Fås i utallige farger (samme som gulv)

6000 m2 MasterTop 1324 gulv
3500 m2 MasterTop WS 200/300 veggsystem
Brukt i garderober, gangarealer, fellesarealer, inkludert
foaje og oppholdsområder, supporterbutikk og pub m.m.

Andre MasterTop-referanser











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 innen
byggebransjen.
Mer informasjon
www.master-builders-solutions.basf.no

