„ZOVEEL MOOIE
COMPLIMENTEN OVER
UITVOERING
EN RESULTAAT, DAAR
DOE JE HET VOOR!“

Projectreview Balkons en Galerijen

Renovatie galerijen Vivaldilaan, Schiedam
Vol lof spraken de bewoners van het complex aan de
Vivaldilaan in Schiedam over zowel de uitvoering als
het eindresultaat. „Beter hadden we het ons niet voor
kunnen stellen. Het Triflex systeem voldoet aan al onze
eisen en wensen.“
De onbehandelde doorgestorte galerijen vertoonden al
enige scheurvorming. Door het incident in Leeuwarden
in 2011 weet iedereen waar slechte bescherming van
constructies toe leidt. Reden voor de VvE om in actie te
komen. Woonplus Schiedam werd ingeschakeld om een
partij te zoeken die tegemoet kon komen aan de wensen.
Duurzame bescherming van de constructie, een frisse
uitstraling en zo min mogelijk overlast. Dat waren de
eisen.

Een doorgestorte constructie welke gevoelig is voor
weersinvloeden vraagt natuurlijk meer dan een simpele
coating. Het Triflex BTS-P systeem, Kwartszand Grof biedt
volledige bescherming van de onderliggende constructie,
maar ook voldoende antislip. Niet geheel onbelangrijk
op galerijen. En daarom is er gekozen voor het Triflex
systeem.
Triflex applicateur Rumitec Beton Onderhoud heeft de
opdracht gekregen om het systeem aan te brengen.
Door een goede samenwerking tussen alle partijen is de
uitvoering vlekkeloos verlopen. De overlast was minimaal
en het eindresultaat verbluffend!

Projectdetails

Betrokken partijen

Project:
Plaats:
Systeem:
Opgeleverd:
Oppervlak:

Opdrachtgever:

Galerijen Vivaldilaan 99-183
Schiedam
Triflex BTS-P, Kwartszand Grof: Zwart 1400
Juni 2015
437 m²

BTS-P, Kwartszand Grof











Volledig gewapend en scheuroverbruggend systeem
Waterdicht
Minimale overlast
Duurzaam
UV-bestendig
Onderhoudsvrij
Naadloos
Mechanisch belastbaar
Decoratief en kleurrijk
Grove antislip afwerking

Applicateur:

Woonplus Schiedam
VvE Vivaldilaan 99 t/m 183
Rumitec Beton Onderhoud

Systeemopbouw
Triflex Cryl Finish Satin
Triflex ProFloor RS met
kwartszand 0,7 - 1,2 mm
Triflex ProTerra membraan
Triflex Primer
Ondergrond
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