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De Molenwijk in Amsterdam-Noord, is in de zestiger jaren
gebouwd. De stedenbouwkundige onderlegger van de wijk
bestaat in grote lijnen uit vier molenwieken. De wijk was in
die tijd een “pilot“ project voor de Bijlmermeer.










In de woonwijk heeft een grootschalige renovatie plaatsgevonden. Omdat het flatgebouw veel bewoners op leeftijd
kent en er nog geen goede voorzieningen waren, zijn ook de
woningen van de Walmolenflat aangepakt. Door middel van
het aanbrengen van een ophoogsysteem op zowel de
galerijen als balkons werd het niveauverschil tussen de
binnen- en buitenvloeren opgeheven.
Door De Alliantie Amsterdam is hierbij gekozen voor een van
de Triflex systemen voor galerijen. Het Triflex BIS/BFS
systeem is licht in gewicht. Door de snelle uitharding van de
producten blijft de overlast voor bewoners beperkt. Daarom
was het tijdens de renovatie mogelijk dat de bewoners in hun
eigen appartement konden blijven. De keuze uit vele kleuren
heeft ervoor gezorgd dat de vloervelden bij de uitstraling van
het flatgebouw passen.
Niet alleen de wijk , maar ook de Walmolenflat is mede
dankzij de producten van Triflex een plek die weer gezien
mag worden.

Project: Flatgebouw Walmolen
Plaats: Amsterdam
Systeem: Triflex BIS/BFS
Opdrachtgever: De Alliantie Amsterdam
Applicateur: Breijer Betonconservering
Opgeleverd: Oktober 2011
Oppervlak: 3.593 m²
Bijzonderheden: Tijdens de renovatie van de galerijen waren
de woningen bewoond.

Projectfoto‘s

De drempelhoogte voor de renovatie

Het aanbrengen van het Triflex ophoogsysteem

De plaatnaden worden voorzien van het
scheuroverbruggende membraan

De drempelhoogte na de renovatie

Elk detail voorzien van het waterdichte systeem

Het eindresultaat!

van Triflex

Triflex BIS systeem








Licht in gewicht
Brandvertragend
Geïntegreerd afschot
Gegarandeerd waterdicht
Scheuroverbruggend
In diverse kleuren verkrijgbaar
Geen loopvoorzieningen noodzakelijk
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1 Ondergrond
2 Dampremmende kleefstoflaag
3 Isolatie
4 Drukverdeellaag

