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Het Mercatorplein is de enige plek in de Baarsjes, die ruimte
biedt aan grote evenementen. Echter op dagen dat er niets
georganiseerd wordt, maakt het plein een grote en kale
indruk. Stadsdeel De Baarsjes wou hier verandering in
brengen en schakelde de architecten van Quadrat
Architecten in om een plan te maken voor het gehele plein.








Aan SeARCH BV was de eer om het plan uit te werken en zo
ontstond het paviljoen met een sprekende ronde vorm en
een dak met uitstraling in de kleur rood. Het paviljoen
bestaat uit een houten spantenconstructie die rust op een
glazen pui rondom. Drie daklichten komen vanuit dit dakvlak
omhoog. Deze zorgen voor meer daglicht midden in het
paviljoen.





De opdrachtgever en architect zochten naar een product met
de volgende eigenschappen: waterdicht, naadloos, in een
nader te bepalen kleurafwerking en prijstechnisch binnen het
budget vallend. Daarom is gekozen voor het Triflex ProTect
systeem.
Een duurzame waterdichting met de gewenste uitstraling !




Project: Koepeldak theehuis Mercatorplein
Plaats: Amsterdam
Systeem: Triflex ProTect
Opdrachtgever: Stadsdeel De Baarsjes
Architect: SeARCH BV
Hoofdaannemer: J.C. Nieuwenhuizen Bouw- en
Aannemingsbedrijf
Applicateur: Ivacon Engineering
Opgeleverd: April 2010
Uitvoering: Een houten dakconstructie met het
Triflex ProTect systeem.
Oppervlak: 280m²
Bijzonderheden: Uitvoering heeft plaatsgevonden op de
werkplaats bij de aannemer. Vervolgens is het in zijn
geheel vervoerd naar het Mercatorplein en daar op de
onderconstructie geplaatst.
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Onderdelen van de houten dakconstructie

In elkaar zetten van de houten dakconstructie

De houten dakconstructie compleet

Het plaatsen van de houten dakconstructie

Het dak zit op zijn plaats. Nu de verdere afwerking

Het eindresultaat !

nog.

Triflex ProTect systeem









Gegarandeerd 100% waterdicht
Volledig gewapend
Scheuroverbruggend
Diverse kleur- en structuurvariaties
Flexibel
UV bestendig
Naadloos
Antislip
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