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Naast het kantoorgedeelte bestaat het gebouwencomplex
van de boomkwekerij uit een omvangrijke bedrijfsruimte, die
gebruikt wordt voor de bomenteelt. Door het halfronde
dakvlak met een aluminium uiterlijk heeft het een markante
uitstraling ten opzichte van de groene omgeving waarin het
staat.










Het gebouw heeft een stalen constructie met stalen
dakbeplating die voorzien is van een coating. Door het
uitzetten en krimpen van het materiaal zijn er naden en
kieren tussen de aansluitende delen ontstaan. Na vele
pogingen deze naden en kieren te dichten met
kitreparaties/afdichtingen is deze oplossing niet voldoende
gebleken. De opdrachtgever is na verloop van tijd ten rade
gegaan bij Kimmenade Nederland. Zij hebben aangeraden
om het Triflex ProDetail membraan over de aansluitingen
aan te brengen.
Na verschillende testfases is er een geslaagd Triflex
systeem op het dakvlak aangebracht welke aan de gestelde
eisen voldoet.
Met het aanbrengen van de producten van Triflex en het
vakmanschap van Kimmenade Nederland is een droge
werkruimte verzekerd!

Project: Boomkwekerij Gebr. van den Berk
Plaats: Sint Oedenrode
Producten: Triflex ProDetail
Opdrachtgever: Gebr. van den Berk
Applicateur: Kimmenade Nederland BV
Opgeleverd: Juli 2012
Oppervlak: 390 m¹
Bijzonderheden: Het bovenste gedeelte van het dakvlak is
enigszins vlak en beloopbaar, de resterende gedeeltes zijn
aflopend. De bereikbaarheid van de verschillende
werklocaties kunnen dan ook als een uitdaging voor de
applicateur worden beschouwd.
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 Gegarandeerd waterdicht
 Scheuroverbruggend
 Bestand tegen chemicaliën die normaal in de lucht of het
regenwater voorkomen
 Hechting op bijna alle ondergronden
 Flexibel
 Naadloos
 UV-bestendig
 Wortelbestendig volgens FLL
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