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Projectomschrijving

Projectdetails

Het Orbis Medisch Centrum, op de grens van SittardGeleen, is voorzien van een twee-laagse parkeergarage die
geïntegreerd is in het landschap. Een uniek project.












De parkeergarage is gebouwd door BAM Utiliteitsbouw en
ontworpen door MH1 Architecten. Op 13 september 2012
heeft de gemeenteraad ingestemd met de overname van de
parkeergarage door de Gemeente Sittard-Geleen.
Zoals oorspronkelijk bedoeld, is de vloer van de garage
uiteindelijk voorzien van een coating. Er is gekozen voor het
Triflex DCS-C systeem. Omdat de parkeergarage te allen
tijde open moest blijven voor bezoekers van het ziekenhuis,
is er gekozen om de vloerafwerking in fases aan te brengen.
Het zeer snel uithardende coatingsysteem op basis van
PMMA zorgde ervoor dat de afgesloten gedeelten snel weer
beschikbaar werden. Door de afwerking in diverse kleuren
heeft de garage daarnaast een moderne, frisse uitstraling
gekregen.

De Triflex systemen zorgen met zo min mogelijk overlast
voor een prima visitekaartje van uw bedrijf !

Project: Parkeergarage Orbis Medisch Centrum
Plaats: Sittard-Geleen
Systeem: Triflex DCS-C
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen
Aannemer: BAM Utiliteitsbouw, regio Maastricht
Architect: MH1 Architecten
Applicateur: Bovitec Bouwchemie
Opgeleverd: Juli 2012
Oppervlak: 13.000 m²
Bijzonderheden: Het aanbrengen van de vloerafwerking is in
fases uitgevoerd, zodat delen van de parkeergarage te allen
tijde gebruikt kon worden.
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Triflex DCS-C systeem
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Chemicaliën bestendig
Mechanisch belastbaar
Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
Naadloos
Snel uithardend
Slijtvast
Uv-bestendig
Antislip

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl RS 246 ingestrooid
met vuurgedroogd kwartszand
3 Triflex Cryl Finish 209

