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Hellingbanen ABN Amro te Amsterdam

Projectomschrijving
De hellingbanen, die toegang geven tot de parkeergarages
van ABN Amro, zijn in 2000 voorzien van een gewapend
Triflex systeem. Destijds werd hiervoor gekozen omdat de
systemen duurzaam, onderhoudsarm, slijt- en kleurvast zijn.
Het verwarmingssysteem dat onder het Triflex systeem is
aangebracht vertoonde veel storingen, waardoor deze
vervangen moest worden. Dit had echter tot gevolg dat het
bestaande Triflex systeem niet kon worden gehandhaafd en
verwijderd moest worden.
Door de bewezen duurzaamheid is er ook bij de renovatie,
11 jaar later, gekozen voor de systemen van Triflex. De
diverse mogelijkheden in kleur en structuur hebben ervoor
gezorgd dat de hellingbanen een uitstraling hebben die men
niet vaak tegenkomt. Veel hellingbanen zijn voorzien van
een donkergrijze kleur, omdat het materiaal simpelweg niet
in andere kleuren verkrijgbaar is. Bij Triflex kan uiteraard
gekozen worden uit de vele RAL-kleuren die er zijn,
waardoor de uitstraling wordt verkregen die gewenst is.
De systemen van Triflex zijn dus niet alleen duurzaam en
gegarandeerd waterdicht, maar ook in vele kleuren
verkrijgbaar.
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Project: Hellingbanen ABN Amro
Plaats: Amsterdam Zuidoost
Systeem: Triflex PDS-R
Opdrachtgever: Deléane Nederland / Cofely West Nederland
Applicateur: Blom Flooring Systems
Opgeleverd: Gefaseerd tussen oktober 2011 en juni 2012
Oppervlak: circa 1.000 m²
Bijzonderheden: Anders dan bij de standaard hellingbanen
zijn deze hellingbanen voorzien van een lichte kleurfinish.
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problemen dat het vloerveld opnieuw voorzien
moest worden van een afdichting.

Waarbij wederom alle details voorzien zijn van het

Door de keuze uit veel kleuren, is een hellingbaan
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antislipwaarden voor hellingbanen
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Mechanisch belastbaar
Naadloos
Waterdicht
Flexibel
Antislip
Scheuroverbruggend
Slijtvast
UV-bestendig
Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten
Benzine, diesel en (rem)olie bestendig
Snel uithardend

1 Ondergrond
2 Triflex Primer
3 Triflex ProTerra Thix
4 Triflex Speciaalvlies
5 Triflex ProTerra Thix
6 Triflex RS 233 Thix slijtlaag
7 Triflex Cryl Finish
8 Optionele tractiestrepen

