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Parkeerkelder Breitnertoren Amsterdam

Projectomschrijving

Projectdetails

De Breitnertoren is een wolkenkrabber in Amsterdam,
genoemd naar de Nederlandse schilder George Breitner.
Sinds Philips het pand betrokken heeft in 2001 wordt het
gebouw ook wel Philipstoren genoemd.










Onder het grote kantoorgebouw is een 3-laags parkeerkelder
gesitueerd. De uistraling van deze parkeergarage liet te
wensen over. Zo was de onafgewerkte vloer toe aan een
grondige opknapbeurt.
Het bedrijf DVM te Amsterdam was bekend met zowel de
mogelijkheden van de producten van Triflex BV als de
erkende Triflex applicateur Ivacon Engineering uit Lijnden.
Tijdens gesprekken met Triflex BV en Ivacon Engineering
kwam naar voren dat de overlast tijdens de uitvoering zo
veel mogelijk beperkt moest worden. Dit was ook de reden
dat het project voornamelijk in de weekeinden is uitgevoerd.
De Triflex systemen zijn snel beloopbaar en kunnen in alle
denkbare kleuren worden uitgevoerd.
Het bijzondere aan dit project is dan ook, dat de
parkeervloeren zijn voorzien van de kleur: “Philips” blauw.

Daarom: Triflex voor uw al uw wensen qua kleur en
uitstraling!

Project: Parkeerkelder Breitnertoren
Plaats: Amsterdam
Systeem: Triflex UCS, Triflex DFS-R en Triflex DCS-C
Opdrachtgever: DVM te Amsterdam
Applicateur: Ivacon Engineering
Opgeleverd: Juli 2011
Oppervlak: 6.700 m²
Bijzonderheden: Project is uitgevoerd in de kleur
“Philips” blauw

Projectfoto‘s

Parkeergarage voor de renovatie

Belijning oude situatie

Parkeergarage voor de renovatie

Het eindresultaat: De vloeren voorzien van een

Ook de belijning is in het geheel meegenomen

Het eindresultaat: De vloeren voorzien van een

coating met de kleur “Philips” blauw

coating met de kleur “Philips” blauw
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Coatingsysteem voor parkeervloeren
Slijtvast
Antislip
Mechanisch belastbaar
Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
Bestand tegen benzine, diesel en (rem)olie

1 Ondergrond
2 Triflex Pox Finish 151
3 Triflex Pox Finish 151
eventueel ingestrooid met
vuurgedroogd kwartszand
4 Triflex Pox Finish 151

