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Bordessen Oelenveerstraat Hardenberg

Projectomschrijving

Projectdetails

De renovatie van 48 duplexwoningen aan de
Oelenveerstraat heeft heel wat voeten in de aarde gehad,
voordat de woningen eind december 2012 opgeleverd
konden worden. Belangrijk voor de opdrachtgever was
dat er diverse energiebesparende maatregelen genomen
moesten worden, zodat de leefbaarheid aanzienlijk
verbeterd zou worden. Van een energielabel E zijn de
woningen naar een C gegaan.










Bovenop de berging is een balkon gecreëerd. Om het
gewenste energielabel te halen, moest een isolatielaag
aangebracht worden. Om ook nog eens de levensduur
van het complex te verlengen zijn alle gebruikte
producten onderhoudsarm. Hierdoor is de leefbaarheid
voor de bewoners enorm vergroot.
Met het aangebrachte Triflex BIS/BTS-P systeem is het
mogelijk om een duurzame afdichting en bescherming te
krijgen voor verschillende onderdelen, waarbij de hele
uitstraling eigentijds is en alles naadloos op elkaar
aansluit. Door de snelle uithardingstijd van de producten
bleef de overlast voor de bewoners beperkt.
De bewoners en opdrachtgevers zijn erg tevreden over
het fraaie en energiezuinige eindresultaat.

Project: Bordessen Oelenveerstraat
Plaats: Hardenberg
Systeem: Triflex BIS/BTS-P en Triflex TSS
Opdrachtgever: BeterWonen Vechtdal
Applicateur: Multi Protect Nederland
Opgeleverd: December 2012
Oppervlak: 680 m²
Bijzonderheden: Door het aanbrengen van het Triflex BIS
systeem kan het energielabel verbeterd worden.
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Licht in gewicht
Brandvertragend
Geïntegreerd afschot
Gegarandeerd waterdicht
Scheuroverbruggend
Vele kleurvariaties mogelijk
Geen loopvoorzieningen noodzakelijk

1 Ondergrond
2 Dampremmende / kleefstoflaag
3 Isolatie
4 Drukverdeellaag

