‘EEN FANTASTISCHE
PARKEERLOCATIE
MIDDEN OP DE
GRACHTENGORDEL‘

Projectreview Parkeren

Parkeergarage „Prins en Keizer“, Amsterdam
Prins en Keizer is de nieuwe naam van het zeer
bekende voormalige ABN gebouw in de Amsterdamse
binnenstad. Zoals de naam al suggereert, ligt
het gebouw tussen de twee beroemde grachten,
Prinsengracht en Keizersgracht, aan de Vijzelstraat.
De inrit van de parkeergarage bevindt zich aan de
Prinsengracht en de uitrit aan de Keizersgracht.
Een fantastische parkeerlocatie midden op de
grachtengordel.
De hoge kwaliteitseisen die Apcao stelt, vastgelegd
in een bedrijfsarchitectuur, moesten zichtbaar zijn
in de parkeergarage. Het concept van Apcoa is
vastgelegd in een bedrijfsarchitectuur. Samen met de
signalisatiehandleiding moet dit de veiligheid, het comfort
en het parkeergenot waarborgen. Bij het ontwerp van de

garage en de applicatie van de coating en de markering
is rekening gehouden met deze specifieke wensen van de
opdrachtgever.
De staat van de vloer was bij oplevering van mindere
kwaliteit dan verwacht en het vochtpercentage van de
onderste vloer lag hoger. Daarom is er een extra laag
aangebracht en is de onderste verdieping voorzien van
het 4-laagse watergedragen UCS systeem, welke meer
dampopen is dan het Triflex CPS-C+ systeem dat op de
-1 verdieping is aangebracht.
Hoogwaardige systemen die niet alleen aan de
wensen van de opdrachtgever voldoen, maar ook op
het technische vlak uitermate geschikt zijn voor deze
toepassing.
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Parkeergarage „Prins en Keizer“
Amsterdam
Triflex CPS-C+, Triflex UCS met instrooiing
Juli 2014
3.600 m²

CPS-C+ systeem












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

APCOA Parking
Pleijsier Bouw
Borghese Real Estate
Dam & Partners architecten
Meekelenkamp Kunststof Techniek BV

Systeemopbouw

Triflex Pox Finish 173+
Instrooimateriaal
Triflex Pox Primer 116+
Ondergrond
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