Systeemreview
Hellingbaansysteem Triflex ProPark

Systeemomschrijving

Systeemdetails

Hellingbanen zijn het zwaarst belaste deel van een
parkeergarage. En worden vaak worden niet voorzien van
een goede afdichting. Hierdoor wordt de onderliggende
constructie niet beschermd en is het betonnen oppervlak
glad. Door de tractie van een voertuig wordt de hellingbaan
extra belast, waardoor met name ter plaatse van de rijsporen
het instrooimateriaal wordt uitgereden. Dit neemt sterk toe bij
de draaiende beweging van het voertuig en bij een groot
verkeersaanbod. Door het Triflex ProPark systeem aan te
brengen wordt de tractie en het wringen van verkeer
optimaal opgevangen. Hellingbanen worden daarnaast ook
vaak buiten het visuele aspect van de garage gehouden.
Doordat de Triflex systemen in veel kleuren leverbaar zijn,
kan in de uitstraling van de parkeergelegenheid eenheid
worden aangebracht.

Triflex ProPark, variant 3 systeem
Het Triflex ProPark hellingbaansysteem is volledig gewapend,
voorzien van zeer slijtvast toeslagmateriaal en zorgt daardoor
voor een duurzame afdichting met een stroef oppervlak.

Maar niet alleen uitstraling en duurzaamheid staan bij Triflex
op nummer 1. Ook veiligheid voor de gebruiker is van
essentieel belang. Het Triflex systeem is uitermate geschikt
om over een hellingbaanverwarming aan te brengen,
waardoor -met name in de winter- glijpartijen voorkomen
kunnen worden en de parkeergarage bereikbaar blijft.
Dus ook voor al uw hellingbanen de systemen van Triflex !!

 Gecompliceerde details, vaak de zwakkere plekken bij de
overgang van hellingbaan naar vloerveld, worden in het
geheel geïntegreerd.
 Constructieve bewegingen tussen de verschillende
niveaus worden door het volledig gewapende
afdichtingsysteem op een hellingbaan probleemloos
opgevangen.

Projectfoto‘s

Delhaize te Heverlee

ABN Amro te Amsterdam

Auto Muntstad te De Meern

Hovenpassage te Delft

Haagse Hogeschool te Delft

Teleparking te Heerlen

Triflex ProPark systeem









Waterdicht
Volledig gewapend meerlaagssysteem
Naadloos
Mechanisch belastbaar
Scheuroverbruggend
UV-bestendig
Flexibel
Slijtvast
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