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Projectomschrijving

Projectdetails

Uit onderzoek is gebleken dat de bewoners van de wijk
Noord-Hofland deze als onveilig beschouwden. Ook was er
sprake van veel overlast. Eigenaar van de appartementen,
Woningcorporatie De Sleutels, heeft dit gevoel weg kunnen
nemen door te investeren in de kwaliteit van de
woonomgeving. Voor de flats aan de Van Kinsbergen-,
Schram-, Meppel- en Jan Evertsenlaan werd een plan van
aanpak opgesteld om de ingangen, de openbare ruimten en
de uitstraling van de complexen op te waarderen. Mede
hierdoor is een prettige woonomgeving gecreëerd.










Door de goede ervaringen in het verleden kwam in maart
2011 eigenaar de Sleutels wederom bij Triflex terecht om
advies in te winnen over welke mogelijkheden er zijn om de
uitstraling van de gebouwen te verbeteren. Niet lang daarna
werd de opdracht verstrekt en in augustus 2011 zijn de
werkzaamheden aan de balkons en galerijen gestart. De
jarenlange ervaring met de levering van hoogwaardige
producten heeft er toe geleid dat Triflex een volwaardig
partner is in het renoveren van balkons, galerijen,
trappenhuizen en bergingsgangen. De aangebrachte
materialen zijn duurzaam, antislip, mechanisch belastbaar,
naadloos en harden snel uit. De overlast voor de bewoners
werd dan ook tot een minimum beperkt. Iets dat voor de
opdrachtgever als bijzonder prettig werd ervaren.

Project: Galerijen in de wijk Noord-Hofland
Plaats: Voorschoten
Systeem: Triflex BFS en Triflex BAS
Opdrachtgever: Woningcorporatie de Sleutels
Applicateur: Ivacon Engineering
Opgeleverd: September 2012
Oppervlak: 1.600m²
Bijzonderheden: De overlast voor de bewoners is tot een
minimum beperkt gebleven door de snelle uitharding van de
Triflex producten.

Projectfoto‘s

Voor de renovatie:

Voor de renovatie:

Voor de renovatie:

Bevestiging van het hekwerk op de schrobrand.

Hemelwaterafvoer en gevelaansluiting

De galerij ziet er vervallen en oud uit.

Na de renovatie:

Na de renovatie:

Na de renovatie:

Bevestiging van het hekwerk op de schrobrand.

Hemelwaterafvoer en gevelaansluiting.

De galerij ziet er schoon, mooi en netjes uit.

Triflex BFS systeem
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Waterdicht
Snel uithardend
Duurzaam en slijtvast
Koud aan te brengen
Naadloos
Mechanisch belastbaar
Flexibel
Uv-bestendig

1 Ondergrond
2 Triflex Primer
3 Triflex Cryl RS 233
4 Vuurgedroogd kwartszand
5 Triflex Cryl Finish 202/Satin

