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Ede keek twintig jaar lang naar een stuk braakliggend
terrein. Dat is nu voorbij. Op het voormalig terrein van de
oude wasserij Gelria in het centrum van Ede is een nieuw
multifunctioneel complex gerealiseerd: Nova Gelriae. Bij de
ontwikkeling van het complex was duurzaamheid een
belangrijke factor. Alleen hoogwaardige en energiezuinige
materialen zijn tijdens het bouwproces gebruikt.











Een eigen identiteit en daarmee herkenbaarheid is een
streven van opdrachtgever Hoogvliet Beheer. Alle
parkeergelegenheden moeten dezelfde uitstraling hebben,
maar niet iedere coating voldoet. Door de jarenlange
ervaring met parkeergarages, is men bijzonder kritisch over
de afwerking en slijtvastheid van de vloer- en
hellingbaanafwerking. Kwaliteit speelt dus een belangrijke rol
en hierdoor was de keuze voor Triflex en erkend applicateur
Meekelenkamp Kunststof Techniek BV snel gemaakt.
Aangezien de opening in april was, moesten de Triflex
systemen in maart aangebracht worden. Niet de meest
warme periode in het jaar, maar voor de PMMA producten
van Triflex was dat geen probleem. Deze zijn namelijk al
verwerkbaar vanaf 0°C.
Een duurzame parkeergarage is gerealiseerd en Ede is een
mooie parkeergelegenheid rijker!

Project: Parkeergarage Hoogvliet Nova Gelriae
Plaats: Ede
Systeem: Triflex CPS-C en Triflex DFS-R
Opdrachtgever: Hoogvliet Beheer BV
Architect: AGS Architecten & Planners B.V.
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
Opgeleverd: maart 2012
Oppervlak: 5.000 m²
Bijzonderheden: De Triflex PMMA producten zijn al
verwerkbaar vanaf 0°C. Door de binnentemperatuur te
regelen konden ook de Epoxy systemen van Triflex
aangebracht worden.
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Bestand tegen benzine, diesel en (rem)olie
Mechanisch belastbaar
Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
Antislip
Slijtvast

1 Ondergrond
2 Triflex Pox Primer 116
3 Vuurgedroogd kwartszand
4 Triflex Pox Finish 173

