Systeemreview
Triflex TSS voor trappen en bordessen

Systeemomschrijving

Systeemdetails

Niets is zo gevaarlijk als een trap die glad is. Valpartijen
vanaf een trap kunnen vergaande gevolgen hebben. Het is
daarom belangrijk dat traptreden voldoende antislip zijn.

Triflex TSS systeem
Het Triflex TSS is een duurzaam beschermingsysteem voor
trappen en bordessen.

Vaak zijn trappen onderdeel van een appartementencomplex
of een parkeergarage. Het is dan niet alleen belangrijk dat
het loopoppervlak voldoende antislip is, maar ook de
uitstraling speelt mee. Het aanbrengen van een kleur al dan
niet afwijkend van de omgeving, geeft gelijk dat beetje extra.

 Optimale slijtvastheid door de toepassing van een
duurzaam gietvloersysteem met instrooimaterialen.

Veel systemen bieden weinig variatie in kleur en structuur.
Het Triflex TSS systeem is speciaal ontwikkeld om aan alle
wensen van de gebruiker te voldoen. De duurzame
gietmortel is bestand tegen intensief gebruik en zwaar
belaste trappen. Door een vloeibaar aangebrachte coating
worden alle details van elke trapconstructie naadloos
afwerkt. Maar niet alleen aan het vloerveld wordt aandacht
besteed. Ook de hekwerksteunen kunnen op deze manier
duurzaam behandeld worden. Om de levensduur te
verlengen en nog meer veiligheid voor de gebruiker te
garanderen kan een metaalstrip op de neus van de trede
aangebracht worden.
Een keuze maken uit óf een antislip afwerking óf uitstraling
behoort dankzij de Triflex systemen tot het verleden !

 Het diverse kleurenaanbod geeft de zekerheid dat het
Triflex systeem aansluit bij de huidige kleurindeling van het
wooncomplex of een contrast vormt met de bestaande
kleuren.

Projectfoto‘s

Meilanden te Barneveld

Hebomaflats te Den Bosch

Boerendanserdijk te Zwolle

Bij dit project zijn alleen de traptreden voorzien

Hier is de hele trap voorzien van een kleurfinish.

De trap bij dit project is voorzien van kleurfinish.

van een antislipcoating.

Ook is er gebruikt gemaakt van aluminium
profielen.

Aelbrechtskade te Rotterdam

CODA te Apeldoorn

Oelenveerstraat te Hardenberg

Triflex Cryl Finish 205 is op de traptreden

Door gebruik te maken van strippen is duidelijk

Door op de trap dezelfde instrooi te gebruiken als

ingestrooid met gekleurd kwartszand.

waar men het beste kan lopen.

het vloerveld ontstaat een mooi geheel.

Triflex TSS systeem








Triflex BV
Postbus 40128
8004 DC Zwolle
Tel. +31 38 460 20 50
Fax +31 38 460 38 57
info@triflex.nl | www.triflex.nl

Duurzame bescherming
Antislip
Slijtvast
Sneluithardend
Koud aan te brengen
UV-bestendig
Chemicaliën bestendig

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProFloor RS
4 Triflex Cryl Finish
5 Optioneel Triflex Micro Chips
6 Aluminium neusprofiel

