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VvE Hilversumse Meent te Hilversum

Projectomschrijving

Projectdetails

Het centrum in de wijk De Hilversumse Meent, welke in de jaren
’70 als ruim opgezette groene wijk werd gebouwd, is een aantal
jaren geleden compleet gerenoveerd. Na 30 jaar hebben de
basisscholen een nieuwe efficiëntere accommodatie in het
centrum gekregen. Hierdoor was het mogelijk om op het
vrijgekomen terrein naast het winkel- en wijkcentrum
nieuwbouw te realiseren. Bij de ontwikkeling van het nieuwe
centrumplan heeft de buurt veel inspraak gehad in de
uitwerking van het gebied.










De galerijen van het wooncomplex van VvE Hilversumse Meent
werden al sinds de oplevering in 2009 erg glad bevonden. Een
duurzame oplossing mocht echter niet ten koste gaan van de
uitstraling. Na diverse referentieprojecten bezocht te hebben,
heeft de VvE dan ook besloten om te kiezen voor een instrooing
met gekleurd kwartszand en een transparante finish.
Het aangebrachte Triflex BAS systeem is niet alleen voldoende
antislip maar heeft ook uitstraling. Dankzij de snelle uitharding
van de producten is de overlast voor de bewoners tot een
minimum beperkt gebleven.

Project: VvE Hilversumse Meent
Plaats: Hilversum
Systeem: Triflex BAS, variant 1
Opdrachtgever: VvE Hilversumse Meent
Applicateur: Neston Betonconservering bv
Opgeleverd: Juni 2013
Oppervlak: 400 m²
Bijzonderheden: De VvE was op zoek naar een duurzame
oplossing en een mooie uitstraling. De producten van Triflex
en de applicatie van Neston Betonconservering hebben dit
waar gemaakt!
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Triflex BAS systeem









Antislip
Geschikt voor balkons, galerijen, wandeldekken en terrassen
Mechanisch belastbaar
Koud aan te brengen
Beperkte overlast voor de bewoners
Chemisch bestendig
Makkelijk schoon te houden
UV-bestendig

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