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Parkeergarage Cité in Assen

Projectomschrijving

Projectdetails

Parkeergarage Cité maakt deel uit van Citadel Assen, waar
wonen, werken en winkelen op 18.000 vierkante meter
worden gecombineerd. De parkeergelegenheid is ruim
opgezet, veilig en goed verlicht. De verkeersgeleiding is
helder en logisch van opzet. Door de diagonale
parkeervakken is parkeren eenvoudig en overzichtelijk.

 Project: Openbare parkeergarage Cité
 Plaats: Assen
 Systeem -2: Triflex CPS-C
Systeem -1 en 0: Triflex CPS-I
Systeem hellingbaan en entree: Triflex DeckFloor, variant 3
 Opdrachtgever: Bemog Projectontwikkeling
 Opgeleverd: Juni 2014
 Oppervlak: 18.500 m²
 Bijzonderheden: Een uitdaging in het project was dat de
vloer in de parkeergarage in twee verschillende kleuren
moest. Hierdoor zit er voor ongeveer 10 kilometer aan
afplakwerk in de garage.

De parkeergarage werd een paar maanden later opgeleverd
dan gepland. De ondergrond moest geheel droog zijn, maar
deze was nat en koud met een hoge luchtvochtigheid.
Daardoor wilde de vloer niet op tijd drogen. Er was echter
nog een andere oorzaak. Voor de brandveiligheid was de
betonconstructie van de tussenvloeren van de
parkeergarage dikker uitgevallen. Daardoor werd de
dekvloer dunner. Maar bij een dunnere dekvloer heb je meer
kans op scheurvorming en dat is precies wat gebeurde.
Geen ramp – de scheuren zaten aan de oppervlakte en niet
in de constructie – maar wel reden om de plannen te
wijzigen. De scheuren moesten worden voorzien van
wapeningsdoek. Met deze laag werden de scheuren
overbrugd.
Het resultaat mag er zijn. Een architectonisch hoogstandje
dat je niet verwacht in een parkeergarage.

Projectfoto‘s

Het eindresultaat! Een parkeergarage met uitstraling.

Door het gebruik van de juiste verlichting, voelt de parkeergarage veilig en vertrouwd aan.

Triflex CPS-I systeem












Mechanisch belastbaar
Dynamisch scheuroverbruggend
Koud aan te brengen
Naadloos
Chemicaliënbestendig
Antislip
Vele kleurvariaties mogelijk
Duurzaam
Beschermend
Brandklasse B1
Volgens norm OS 11b getest

1 Ondergrond
2 Triflex Pox Primer 116
3 Triflex Than RG 568
4 Triflex Pox Finish 173
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