Project:
Schot‘s Vishandel
Locatie:
Essen (B)

Schot‘s Vishandel
Nieuwbouw

Project uitvoering:
2020
Opdrachtgever/s:
Schots vishandel
Applicator/Contractor:
Benvitec
Ontwerp/Architect/Specifier:
GDesign
Market sector:
Voedingsmiddelenindustrie Visverwerking
Toegepaste producten: m² &
hoeveelheden:
Ucrete CS 400 m²

Onze referentie in Essen (België): Schots Vishandel

Achtergrond

De uitdaging

Schot’s vishandel is een familiebedrijf dat na
de sluiting van de mosselvangst in de
Oosterschelde in de jaren ’60 begon met de
huis-aan-huis-verkoop van verse vis.
Vandaag staat Schot’s vishandel enkel op
markten in de provincie Antwerpen. Sinds
begin jaren ’70 is het bedrijf gevestigd in
Essen. Vanuit het bedrijf worden de
marktkraamwagens klaargemaakt voor de
markten.

De vloer in het nieuwe gebouw moest
voorzien zijn van een goede afwatering, veilig,
hygiënisch en goed reinigbaar zijn. Dit voor
alle vloeren in alle ruimtes, zijnde koude en
warme keuken, opslag, vriescellen en
gangen. Naast deze functionele eisen wou
men tevens een mooie vloer.

In 2018 werd het bedrijf volledig vernield door
een zware brand. Een jaar later werden
plannen gemaakt voor een nieuwbouw.

Contact:
Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
T +32 (0)11 34 04 34
mbs-cc-be@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl

Schots Vishandel
Nieuwbouw

:
91,5 x 63 mm, min. 300 dpi

Please insert picture, size: 91,5 x 63 mm, min. 300 dpi

Onze oplossing

Projectdetails

Dè vloer voor de voedingsindustrie is Ucrete. Ucrete is
vloeistofdicht, hygiënisch, beschikbaar in diverse antislipprofielen
en goed te reinigen. Om aan de esthetische wens te voldoen
werd Ucrete CS10 voorgesteld, een kleurstabiele, UVbestendige industrievloer met alle Ucrete-voordelen. Een vloer
die perfect aansluit op de afvoergoten.
Voordelen voor de klant
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Een veilige vloer voor de gebruiker door de slipweerstand
Hygiënisch vloersysteem, vloeistofdicht bijgevolg geen
vorming van bacteriën.
Eén en dezelfde vloer die naadloos van de ene naar de
andere ruimte overgaat.
Ucrete voldoet aan de HACCP norm, belangrijk voor de
voedselhygiëne
Kleurstabiele vloer

Onze referentie in Essen (België): Schots Vishandel

▪
▪
▪

Ucrete CS10
Light grey
400 m²

Master Builders Solutions by MBCC Group
Het merk Master Builders Solutions vertegenwoordigt MBCC’s
expertise in op maat gemaakte chemische oplossingen voor
nieuwbouw, onderhoud, reparatie en renovatie van
bouwprojecten.
Master Builders Solutions steunt op de ervaring en de kennis die
al meer dan een eeuw wordt opgedaan in de bouwindustrie.
De kern van Master Builders Solutions is de ervaring en de
kennis van een wereldwijd team van MBCC-bouwexperts die
voor u klaar staat om samen met u een oplossingen te vinden
voor uw specifiek bouwproject.

Meer informatie is beschikbaar op:
www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl

