Projectreview
Plan Orden te Apeldoorn

Projectomschrijving

Projectdetails

Woningcorporatie De Goede Woning is in 2010 gestart met
de voorbereidingen van de totale renovatie van de flats aan
de Chamavenlaan, Germanenlaan en Eburonenstraat.
Samen met adviesbureau Fame zijn de werkzaamheden in
kaart gebracht en uitgewerkt. De zeven flats in Apeldoorn
dateren uit de jaren ’60 van de vorige eeuw en hebben een,
voor die periode kenmerkende, eenvoudige architectuur.

 Project: Plan Orden aan de Germanenlaan
 Plaats: Apeldoorn
 Systeem: Triflex BAS, Triflex BCS en
Triflex Cryl R230 membraan
 Opdrachtgever: Woningcorporatie De Goede Woning
 Applicateur: Klaare Betonservice
 Opgeleverd: April 2012
 Oppervlak: 4.000 m²
 Bijzonderheden: Door de snelle uitharding van de producten
bleef de overlast voor bewoners beperkt.

Triflex heeft al jaren ervaring met het leveren van
hoogwaardige producten voor o.a. balkons, bergingsgangen
en galerijen. De materialen worden uitsluitend aangebracht
door erkende Triflex applicateurs.
Bij de renovatie van het Plan Orden zijn de galerij- en
bergingsvloeren alsook de trappen en bordessen van de
bestaande en vernieuwde trappenhuizen voorzien van een
Triflex coatingsysteem. De aangebrachte systemen sluiten
nauw aan bij de wensen van de opdrachtgever en zijn
duurzaam, antislip, mechanisch belastbaar, naadloos en
harden snel uit. Hierdoor is de overlast voor de bewoners
beperkt gebleven.
Eigenschappen die een project als Plan Orden te Apeldoorn
tot een geslaagde renovatie maken.

Projectfoto‘s

Een dilatatie voor de renovatie

De goot en hemelwaterafvoer voor de renovatie

Het bordes voor de renovatie

Een dilatatie na de renovatie

De goot en hemelwaterafvoer na de renovatie

Het bordes na de renovatie

Triflex BAS systeem








Antislip
Mechanisch belastbaar
Koud aan te brengen
Snel uithardend
Chemisch bestendig
UV-bestendig
Decoratief
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Een onderneming van de Follmann Groep

1 Ondergrond
2 Triflex Primer
3 Triflex Cryl R 210
4 Gekleurd kwartszand
5 Triflex Cryl Finish

