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In de Dijkzone in Spijkenisse is in 2009 'De Vier Werelden'
gerealiseerd. Ontmoetingsplekken zijn belangrijke elementen
in het ontwerp; het complex heeft een vrijetijds-dek met o.a.
een barbecueplaats, kassen, een petanque- en een
tennisbaan. Een uniek ontwerp als dit verdient ook de juiste
uitstraling.













Met de uitstraling van het complex zit het wel goed. Vanuit
de nieuwbouw was het dek echter niet voorzien van een
afwerking, waardoor ernstige lekkageproblemen ontstonden
met de nodige schade aan de auto’s in de ondergelegen
parkeergelegenheid. Er moest dus een oplossing komen,
waarbij de uitstraling behouden bleef maar de lekkageproblemen werden opgelost. Doordat de ondergrond
scheurgevoelig is en het dek volledig in de zon ligt, was het
niet makkelijk om een product te vinden dat aan alle eisen
voldoet.
Het Triflex BTS-P systeem voldoet wel aan al deze eisen.
Om een egale afwerking te verkrijgen is het systeem
voorzien van een extra laag Triflex Cryl RS 233. Ter plaatse
van de tennisbaan is het systeem opgeleverd met een
bezande afwerking om hierop verder te kunnen werken met
het Poritop Soft systeem voor sportveldafwerking.
Het resultaat: een ontmoetingsplek met uitstraling !

Project: Wandeldek De Vier Werelden
Plaats: Spijkenisse
Systeem: Triflex BTS-P
Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Rotterdam
Architect: Mei Architecten en Stedenbouwers
Aannemer: Dura Vermeer Bouw Rotterdam
Adviseur: Zwapex Afdichtingstechnieken b.v.
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek
Opgeleverd: Juli 2012
Oppervlak: 3.330 m²
Bijzonderheden: Door de diverse mogelijkheden van de
Triflex systemen is er een dek ontstaan met de juiste
uitstraling!
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Een markant gebouw met een uniek wandeldek

Diverse materialen en kleuren zijn aangebracht
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Het aanbrengen van een petanquebaan is geen
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compleet is

Triflex BTS-P systeem
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Gegarandeerd waterdicht
Duurzaam en slijtvast
Koud aan te brengen
Naadloos
Mechanisch belastbaar
Flexibel
UV-bestendig
Volledig gewapend meerlaagsysteem

1 Ondergrond
2 Triflex Primer
3 Triflex ProTerra
4 Triflex Speciaalvlies
5 Triflex ProTerra
6 Triflex Cryl Finish 205
7 Gekleurd kwartszand
8 Triflex Cryl Finish 202

