Projectreview
Dolfinarium te Harderwijk

Projectomschrijving

Projectdetails

Als je het Dolfinarium nadert zie je het meteen: het grote,
blauwe koepeldak. Een icoon voor het park. Onder dit dak
bevindt zich het domein van de dolfijnen shows. Het is
daarom belangrijk dat het dak in goede staat is. Na vele
lekkages en gefaseerd onderhoud, is afgelopen zomer een
start gemaakt met de complete renovatie van het dak.
Voorwaarde was dat het dak in oude glorie werd hersteld.

 Project: Koepels DolfijndoMijn Dolfinarium
 Plaats: Harderwijk
 Producten: Triflex ProDetail, Triflex ProFibre en
Triflex Cryl Finish 205 in RAL 6027
 Opdrachtgever: Dolfinarium Harderwijk
 Ontwerp en advies: Kooij & Dekker Ingenieursbureau
 Applicateur: Van Venrooij Dakbedekkingen
 Opgeleverd: April 2013
 Bijzonderheden: Door Triflex Cryl Finish 205 aan te brengen
heeft het dak ter plaatse van de golf hetzelfde zeegroene
kleurtje gekregen. Samen is er echt een mooi project van
gemaakt.

Door de goede ervaringen van Van Venrooij
Dakbedekkingen met de materialen van Triflex was de keuze
snel gemaakt. De vloeibare kunststof coatingen kunnen snel
aangebracht worden, zijn duurzaam, 100% waterdicht en in
de juiste kleur aan te brengen. Een kwalitatief hoogwaardig
materiaal en bij uitstek uitermate geschikt voor dit soort
werkzaamheden.
Een aantal zeer belangrijke details op het dak zijn de
aansluitingen van de 108 ronde lichtkoepels. De opstanden
van deze lichtkoepels zijn door de uitvoerende partij
waterdicht ingewerkt met Triflex ProFibre en voorzien van
een finish in de kleur van de omliggende dakbanen.
Met het aanbrengen van Triflex ProFibre is het dak de
komende jaren gegarandeerd waterdicht en schitteren de
dolfijnen weer in de nieuwe show.

Projectfoto‘s

Het dak van het Dolfijndomein was toe aan een

De eerste fase van het nieuwe

De dakkoepels werden in de werkplaats voorzien

grondige renovatie.

dakbedekkingsysteem.

van Triflex ProFibre.

De dakkoepels zijn geplaatst

en voorzien van de bijpassende kleurfinish.

Het dak straalt weer dankzij de producten van
Triflex en de applicatie van Van Venrooij .
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Gegarandeerd waterdicht
Naadloos
Flexibel bij lage temperaturen
Snel uithardend
Weersbestendig (UV, IR)
Goede hechting op diverse ondergronden
Brandvertragend
Bestand tegen chemicaliën die normaal in het regenwater
en de lucht voorkomen

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer (indien noodzakelijk)
3 Triflex ProFibre

