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Balkon Boerendanserdijk te Zwolle

Projectomschrijving

Projectdetails

Triflex Stone Design is een briljante combinatie van natuurlijk
marmergrind met een UV-bestendige Polyureahars, De
hoogwaardige oppervlaktecoating kan snel en eenvoudig
worden toegepast op het Triflex afdichtingsysteem. Het
vloeroppervlak wordt niet alleen duurzaam afgedicht, maar ziet
er ook prachtig uit.







Triflex Stone Design geeft balkons, terrassen en wandeldekken
een exclusieve en gevarieerde uitstraling. Het product is
verkrijgbaar is vele natuurlijke kleuren en korrelgroottes.
Bijkomend voordeel ten opzichte van een traditionele stenen
vloer is dat de verkleuring en vergeling door het gebruik van de
PU-hars geen kans heeft.
Het systeem heeft een uitstekende drainage, waardoor
plasvorming tot het verleden behoort. Door het
afdichtingsysteem is de buitenruimte gegarandeerd waterdicht.
Het aanbrengen van het systeem en toplaag kan in slechts
1 dag worden uitgevoerd, waardoor overlast tot een minimum
beperkt worden.
En natuurlijk: het visueel aantrekkelijke en waterdichte balkon
verhoogt het woongenot van de gebruikers !

Project: Balkon Boerendanserdijk
Plaats: Zwolle
Systeem: Triflex Stone Design
Opgeleverd: Mei 2013
Voordelen: Afhankelijk van de architectuur en sfeer kan er
gekozen worden uit een waaier van kleuren en maten. Zelfs
het aanbrengen van meerdere kleuren is mogelijk.

Projectfoto‘s

Nadat het Triflex afdichtingsysteem is aangebracht, kan de afwerking met Triflex Stone Design aangebracht worden.

De marmerstenen geven de uitstraling die bij het complex past. Een prachtige combinatie van een afdichtingsysteem en een mooie toplaag.
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Oppervlak met marmergrind
Volledig gewapend afdichtingsysteem
Op basis van Polyurea en PMMA
Mechanisch belastbaar
Naadloos
Elastisch en dynamisch scheuroverbruggend
Chemisch resistent
Snel uithardend
Weersbestendig (UV, IR)
Geschikt voor balkons en terrassen
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