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In opdracht van Universiteit Utrecht heeft Inbo Architecten
vorig jaar een ontwerp gemaakt om de entree van het
gebouw van de faculteit wiskunde te vernieuwen. De luifel
was voorzien van een bitumineuze dakbedekking en oogde
donker. Om de entree aantrekkelijk te maken is gekozen om
een 10-tal ronde dakkoepels en een sparing voor de boom
aan te brengen. Een lichte kleur op zowel het dak als aan de
onderzijde moest het geheel af maken.

 Project: Luifel ingang wiskundig gebouw
 Plaats: Utrecht
 Producten: Triflex ProTect en Triflex Cryl Finish 205.
Detailleringen zijn voorzien van Triflex ProDetail.
 Eigenaar: Universiteit Utrecht
 Opdrachtgever: Van Zoelen Aannemersbedrijf BV
 Architect: Inbo Architecten
 Applicateur: Multi Protect Nederland BV
 Opgeleverd: November 2012
 Oppervlak: 100 m²
 Bijzonderheden: Het Triflex ProTect systeem is voorzien van
Triflex Cryl Finish 205 in de kleur RAL 7035 om aan de
wensen van de opdrachtgever en architect te voldoen.

Vanwege de duurzaamheid, de goede garantievoorwaarden,
het optisch aanzien en de vele complexe dakdetails, heeft de
opdrachtgever besloten om voor het product Triflex ProTect
te kiezen. Een goede bijkomstigheid was dat er geen
knelstrips geplaatst hoefde te worden, omdat Triflex
systemen vloeibaar worden aangebracht en volledig
waterdicht zijn.
De donkere, sombere en verwaarloosde entree werd, dankzij
de lichtkoepels en de afwerking met Triflex door Multi Protect
Nederland veranderd in een lichte en toegankelijke ingang.
Ook deze opdrachtgever is zeer tevreden over het, onder
moeilijke omstandigheden, geleverde eindresultaat.
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Traditionele dakbedekking op de luifel bij de

paste niet meer bij het renovatie ontwerp,

ingang van het wiskundig gebouw,

waardoor er gekozen is om Triflex te gebruiken.

Er zijn 10 ronde dakkoepels aangebracht ,

en een sparing voor een boom.

Maar ook een goede goot om het overtollige

Het eindresultaat! De luifel is het visitekaartje van

regenwater af te voeren.

het gebouw geworden en dat volledig waterdicht!
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Gegarandeerd waterdicht
Scheuroverbruggend
Volledig gewapend
Bestand tegen chemicaliën die normaal in de lucht of het
regenwater voorkomen
Hechting op bijna alle ondergronden
Flexibel
Naadloos
UV-bestendig
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