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Projectomschrijving

Projectdetails

Het kleinschalige appartementencomplex “Residence
Parckhove” is gebouwd in 1984. Destijds zijn de balkons
voorzien van hardgebakken tegels. Door de jaren heen zijn
deze beschadigd geraakt en is de ondergrond volledig
verzadigd met water. Met veel lekkageproblemen tot gevolg.
Het slopen van de tegels was echter geen oplossing.










De oplossing werd gevonden in het Triflex ProDrain systeem.
Dit systeem voorkwam dat een lange, dure sloop en
heropbouw van een stabiele maar vochtige ondergrond
noodzakelijk was. Het zorgt ervoor, dankzij de speciale
randprofielen, dat eventueel opstijgend restvocht wordt
afgevoerd.
De wens om het vloerveld ook van een luxe afwerking te
voorzien, die tevens onderhoudsvriendelijk en duurzaam is,
was geen enkel probleem. Het Triflex BTS-P systeem houdt
niet alleen het Triflex ProDrain systeem waterdicht, maar geeft
de balkons een eigentijdse uitstraling. Een uitstraling die past
bij de wensen van de bewoners.

Project: Balkons Residence Parckhove, Van Lennepweg
Plaats: Den Haag
Systeem: Triflex ProDrain, Triflex BTS-P Micro Chips
Opdrachtgever: Wab Services BV voor de VvE
Applicateur: De Groep resultaatgericht vastgoedonderhoud
Opgeleverd: Mei 2014
Oppervlak: 90 m²
Bijzonderheden: Het Triflex ProDrain systeem wordt al jaren
toegepast in het buitenland en heeft zijn effectiviteit daar
volop bewezen. Ook Nederland heeft nu kennis kunnen
maken wel dit duurzame en onderhoudsvrije systeem.

Projectfoto‘s

De bestaande afwerking was aan vervanging toe. Slopen was geen optie. Het Triflex ProDrain systeem is daarom ook rechtstreeks op de tegels aangebracht.

Door het Triflex BTS-P systeem aan te brengen is het vloerveld gegarandeerd waterdicht en voor vele jaren onderhoudsarm.

Triflex ProDrain/BTS-P, Micro Chips











Antislip
Geschikt voor balkons en terrassen
Koud aan te brengen
Chemisch bestendig
UV-bestendig
Duurzame bescherming
Onderhoudsvrij
Decoratief
Vele kleurvariaties mogelijk
Gegarandeerd waterdicht

1 Ondergrond
2 Triflex ProDrain systeem
3 Triflex BTS-P systeem
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