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Heuvelsteyn te Barendrecht

Projectomschrijving

Projectdetails

Wonen in het complex Heuvelsteyn betekent wonen middenin
het centrum van Oud-Barendrecht. Door de komst van het
complex en de bijbehorende winkelpanden is het centrum
aantrekkelijker geworden voor bewoners en bezoekers. Deze
appartementen waren dan ook niet voor niets snel verhuurd
en verkocht.

 Project: Parkeergarage Heuvelsteyn
 Plaats: Barendrecht
 Systeem parkeerdak: Triflex ProPark, variant 1
Systeem parkeerkelder: Triflex CPS-C
Systeem hellingbaan: Triflex DeckFloor, variant 3
 Opdrachtgever: J.A. van den Berg Projectontwikkeling B.V.
 Architect: RoosRos Architecten
 Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
 Opgeleverd: Juni 2013
 Oppervlak: 2.990 m²
 Bijzonderheden: Triflex was het enige product welke de
gewenste afwerking kon leveren in combinatie met een
gegarandeerde waterdichting en scheuroverbrugging.

Men verwachtte dat in de toekomst, door de werking van het
gebouw, scheurvorming zou ontstaan. Om alle gevolgschade,
zoals lekkageproblemen voor te zijn, heeft men besloten om
op voorhand een scheuroverbruggend systeem aan te
brengen op het parkeerdak. Door het gebruik van kwalitatief
hoogwaardige Triflex producten is het parkeerdak
gegarandeerd waterdicht en volledig gewapend afgedicht.
Problemen zullen zich dus niet snel voordoen in de toekomst.
In de parkeerkelder was het niet nodig om een scheuroverbruggend systeem aan te brengen. Om de uitstraling van
de parkeerkelder wel aan te laten sluiten bij het parkeerdak
heeft men gekozen voor het duurzame coatingsysteem van
Triflex. De kleuren konden zo perfect op elkaar aangepast
worden.
Complex Heuvelsteyn heeft zo de allure gekregen die men
voor ogen had!
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Waterdicht
Diesel en (rem)olie bestendig
Volledig gewapend systeem op basis van PMMA
Naadloos
Uv-bestendig
Mechanisch belastbaar
Flexibel
Antislip
Scheuroverbruggend
Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten

1 Triflex CIS systeem
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProPark
4 Triflex Speciaalvlies
5 Triflex ProPark
6 Triflex DeckFloor slijtlaag
7 Instrooimateriaal
8 Triflex Cryl Finish 209
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