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Parkeerkelder Stationspark Roermond

Projectomschrijving

Projectdetails

Roermond heeft er weer een uitstekende parkeervoorziening
aan de oostzijde van het centrum bij. Vanuit deze
parkeergarage liggen bijvoorbeeld het station, het ziekenhuis
en de binnenstad op 2 minuten loopafstand. In het voorjaar
van 2010 is met de bouw van de parkeergarage
Stationspark begonnen. De officiële opening stond gepland
op 1 september 2012. Door de voorspoedige afbouw van de
garage is deze echter eerder geopend. Dit kwam mede door
de strakke planning voor de vloerafwerking.











De wens van de Gemeente Roermond was een zeer
slijtvaste en duurzame vloerafwerking. Om een eenheid te
creëren in de diverse parkeergarages die Roermond rijk is,
waren de kleuren vooraf bepaald. De heldere kleurstelling
heeft ervoor gezorgd dat ook parkeergarage Stationspark
een esthetisch fraaie en veilige parkeergelegenheid is
geworden. De al geplande datum van de officiële opening,
maakte het noodzakelijk dat de garage op tijd klaar zou zijn.
Door het aanbrengen van het Triflex coatingsysteem in circa
3 weken, is het gelukt om de vloer in de gewenste kleuren
eerder dan verwacht op te leveren.
Kortom een zeer mooie parkeergarage waarin de Triflex
afwerking zeer tot zijn recht komt en weer een opdrachtgever
tevreden is.

Project: Parkeerkelder Stationspark
Plaats: Roermond
Systeem: Triflex CPS-C systeem
Opdrachtgever: Gemeente Roermond
Beheerder: Parkking
Applicateur: Bovitec Bouwchemie
Opgeleverd: Augustus 2012
Oppervlak: 10.000 m²
Bijzonderheden: Door een hele strakke planning is de
vloerafwerking van de parkeergarage binnen 3 weken
opgeleverd.
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Bestand tegen benzine, diesel en (rem)olie
Mechanisch belastbaar
Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
Antislip
Slijtvast
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1 Ondergrond
2 Triflex Pox Primer 116
3 Vuurgedroogd kwartszand
4 Triflex Pox Finish 173

