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Parkeergarage Het Vughtse Hart, Vught

Projectomschrijving

Projectdetails

Wonen op een toplocatie in Vught. Sinds kort is dit mogelijk.
Tussen de St. Petruskerk en het gemeentekantoor staat het
wooncomplex Het Vughtse Hart, die qua uitstraling perfect
aansluit bij het historische deel van het centrum. Tijdloos
klassiek met allure.











Door de uitgesproken architectuur van het complex is er
gekozen voor ondergronds parkeren. Geparkeerde auto's
verdwijnen hiermee zoveel mogelijk uit het straatbeeld. De
parkeergarage biedt plaats aan circa 200 auto’s en is
bedoeld voor bewoners en winkelend publiek. Een
overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en onderhoudsarme
vloer met een garantie-eis van 6 jaar waren de vereisten.
Door goede ervaringen van Dura Vermeer Bouw werd de
keuze voor een Triflex systeem al snel gemaakt. Het Triflex
UCS systeem biedt duurzaamheid, garantie en een
diversiteit aan kleuren. Het systeem op basis van epoxy is
uitermate geschikt voor ondergrondse parkeergelegenheden.
Het aanbrengen door een erkend Triflex applicateur zorgt
ervoor dat er de komende jaren niet omgekeken hoeft te
worden naar de parkeergarage.
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Project: Parkeergarage Het Vughtse Hart, 1 fase
Plaats: Vught
Systeem: Triflex UCS met een instrooiing
Opdrachtgever: Fortress Groep
Aannemer: Dura Vermeer Bouw
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek
Opgeleverd: Juni 2014
Oppervlak: 6.000 m²
Bijzonderheden: Het Triflex UCS systeem met een
instrooiing voldoet aan de garantie-eis van 6 jaar.

Projectfoto‘s

De vloer wordt grondig voorbehandeld.

Vervolgens wordt het oppervlak voorzien van Triflex Pox Finish 151.

Deze laag wordt ingestrooid en voorzien van twee lagen Triflex Pox

En als laatste worden de lijnen aangebracht.

Finish 151.

Triflex UCS systeem met een instrooiing










Mechanisch belastbaar
Koud aan te brengen
Vele kleurvariaties mogelijk
Naadloos
Chemicaliënbestendig
Antislip
Duurzaam
Beschermend
Prettige entourage, ook bij
weinig licht
 Licht, toegankelijk en open effect

1 Ondergrond
2 Triflex Pox Finish 151
3 Triflex Pox Finish 151
4 Triflex Pox Finish 151
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