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Boscotondo is een woon- en werkcomplex in het centrum
van Helmond, dat in 2004 werd gebouwd op het voormalige
fabrieksterrein van Begemann.










Het complex bestaat uit ongeveer 150 appartementen, een
museum, een bioscoop, een parkeergarage en een
bestuursgebouw, waarin de Helmondse raadszaal is
gevestigd. De nieuwe bouwwerken, die de kanaalzone een
modern aanzicht moeten geven, zijn ontworpen door de
Italiaanse architect Adolfo Natalini. Centraal in zijn ontwerp
staat een rond bos; vandaar de naam Boscotondo, dat
Italiaans is voor rond bos. Dit bos vormt het middelpunt van
een groot, open plein. De bebouwing is rondom dit plein
gesitueerd.
Onder het plein is de tweelaagse parkeergarage gesitueerd.
Triflex heeft de vloervelden voorzien van een CPS-I
coatingsysteem. Dit duurzaam beschermend
gietvloersysteem is ideaal voor binnendekken die met een
minimale toepassing van kunstlicht toch voor een
uitnodigende ruimte zorgt.
Doordat de wanden zijn voorzien van schilderingen is er één
geheel ontstaan en heeft de parkeergarage de uitstraling
gekregen die bij het gehele complex hoort.

Project: Parkeergarage Boscotondo
Plaats: Helmond
Systeem: Triflex CPS-I
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
Opgeleverd: Januari 2013
Oppervlak: 3.500 m²
Bijzonderheden: Door het gebruik van verschillende kleuren
is de parkeergarage duidelijk en overzichtelijk geworden.

Projectfoto‘s
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Mechanisch belastbaar
Elastisch
Dynamisch scheuroverbruggend
Koud aan te brengen
Naadloos
Chemicaliënbestendig
Antislip
Volgens norm OS11b getest

1 Ondergrond
2 Triflex Pox Primer 116
3 Triflex Than RG 568
4 Triflex Pox Finish 173

