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Projectomschrijving

Projectdetails

Mensen willen graag ergens wonen waar ze zich thuis voelen.
Dat geldt voor jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met
een beperking. In Emmer-Compascuum is men al jaren bezig
om een locatie te realiseren waar wonen, zorg, cultuur en
welzijn samenkomen. Van kinderopvang tot 24-uurszorg voor
ouderen, het is allemaal mogelijk in MFC De Deele. Een
locatie waar jong en oud samen bijdragen aan de leefbaarheid
van Emmer-Compascuum.











De vele functies in het gebouw vragen om extra aandacht op
het gebied van duurzaamheid, veiligheid, isolatie en
uitstraling. De galerijen bevinden zich boven een leefruimte.
Het is dus van essentieel belang om ze van een goede
afdichting te voorzien.
Vaak gaan een geïsoleerde, duurzame afwerking en uitstraling
niet samen. Het Triflex BIS (Aquapanel) systeem voldoet
echter wel aan al deze eisen en is door zijn samenstelling
uitermate geschikt voor galerijen boven leefruimten.
Bijkomend voordeel is dat het systeem voorzien kan worden
van voldoende antislip en in de gewenste RAL kleur.

Project: Galerijen MFC De Deele in Emmer-Compascuum
Systeem: Triflex BIS (Aquapanel) BTS-P
Opdrachtgever: Lefier Zuidoost Drenthe
Architect: Van Manen en Zwart
Aannemer: Brand Bouwgroep b.v.
Applicateur: Tissink Specialistische Afdichtingen B.V.
Opgeleverd: Mei 2014
Oppervlak: 277 m²
Bijzonderheden: De uitvoering is in de winter gestart,
waarbij er is afgedicht en geïsoleerd. De eindafwerking is
pas in het voorjaar aangebracht, zodat deze niet
beschadigde tijdens andere bouwwerkzaamheden.
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Om o.a. de juiste hoogte te verkrijgen wordt

Vervolgens is het Triflex Aquapanel aangebracht

Het vloerveld wordt voorzien van een waterdichte

isolatiemateriaal aangebracht.

en zijn de randen waterdicht afgewerkt.

laag, waarna de uiteindelijke afwerking wordt
aangebracht.

De vele kleurmogelijkheden zorgen dat de

Hemelwaterafvoeren worden in het systeem

Door het gebruik van een rooster is de instap naar

uitstraling van de galerij aansluit bij het gebouw.

geïntegreerd.

de woning veilig.

Triflex BIS systeem, Aquapanel
 Antislip
 Geschikt voor balkons, galerijen,
wandeldekken en terrassen
 Mechanisch belastbaar
 Koud aan te brengen
 Beperkte overlast voor de bewoners
 Chemisch bestendig
 Makkelijk schoon te houden
 UV-bestendig
 Duurzame bescherming
 Licht in gewicht
 Brandvertragend
 Isolerend

1 Ondergrond
2 Dampremmende laag
3 Isolatie
4 Drukverdeellaag (Aquapanel)
5 Triflex BTS-P systeem
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