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Projectomschrijving

Projectdetails

De Schuttevaer Staete is een complex van 145
huurwoningen en is gelegen aan de Bleijenhoek in
Dordrecht. Het 55+ wooncomplex is in een U-vorm gebouwd.
De bewonerscommissie is zeer actief om het leefklimaat zo
optimaal mogelijk te maken.










Het complex heeft meerdere bewoners met rollators ,
rolstoelen en scootmobielen. Er waren verschillende
ophoogsystemen aangebracht op de galerijen, zodat de
bewoners makkelijker de woningen binnen konden komen.
De bewonerscommissie en de woningstichting hebben zich
daarom ingezet om de galerijen van het complex nu te
voorzien van één ophoogsysteem, zodat de diversiteit aan
opstapvoorzieningen verleden tijd zou zijn. En daarnaast het
complex een uniforme uitstraling zou krijgen.
Het Triflex BIS/BFS systeem is licht in gewicht. Door de
snelle uitharding van de producten blijft de overlast voor
bewoners beperkt. De keuze uit vele kleuren heeft ervoor
gezorgd dat de vloervelden bij de uitstraling van het
flatgebouw passen. De toegankelijkheid van de woningen
voor alle bewoners is door het aanbrengen van het Triflex
ophoogsysteem geoptimaliseerd.
Triflex: Ook voor alle ophoogprojecten.

Project: Schuttevaer Staete aan de Bleijenhoek
Plaats: Dordrecht
Systeem: Triflex BIS/BFS
Opdrachtgever: Trivire
Applicateur: NBK West
Opgeleverd: December 2011
Oppervlak: 1.200 m²
Bijzonderheden: De goten zijn voorzien van op maat
gemaakte RVS roosters. Dit voorkomt dat rollators en
rolstoelen vastlopen in de goot langs het ophoogsysteem.

Projectfoto‘s

Het aanbrengen van het Triflex BIS systeem

De schrobrand voorzien van een kleurfinish

De goten worden gelijk in het systeem

De plaatnaden worden voorzien van een Triflex

geïntegreerd

membraan

Om de goot te overbruggen is een rooster

De drempelhoogte is weggenomen

aangebracht

Triflex BIS systeem








Licht in gewicht
Brandvertragend
Geïntegreerd afschot
Gegarandeerd waterdicht
Scheuroverbruggend
In diverse kleuren verkrijgbaar
Geen loopvoorzieningen noodzakelijk
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1 Ondergrond
2 Dampremmende kleefstoflaag
3 Isolatie
4 Drukverdeellaag

