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Projectomschrijving

Projectdetails

Winkelcentrum De Korenbloem in Zwaag dreigde te
verloederen. Bewoners voelde zich niet op hun gemak in en
rond het centrum. Door samen met de winkeliers het
probleem aan te pakken werd de overlast enorm verminderd.











De overlast problemen mochten dan opgelost zijn, de
problemen van het complex zelf echter nog niet;
Losliggende coatingen, gladde trappen, lekkende dilataties
en verweerde galerijen deden het woongenot van de
bewoners geen goed.
De wens van de bewoners en de opdrachtgever was dan
ook om het complex te ontdoen van deze gebreken en het
esthetisch naar een hoger niveau te tillen.
Een slijtvaste en duurzame afwerking, voorzien van antislip.
Drie eigenschappen die men graag terug wilde zien in de
afwerking. Met het toepassen van het Triflex BFS systeem
en het afdichten van de dilataties met R 230 is hieraan
voldaan. Doordat de uitvoering in een korte tijd gerealiseerd
werd, bleef de overlast voor de bewoners tot een minimum
beperkt.
Niet zo gek dus dat de bewoners dan ook zeer tevreden zijn
met het eindresultaat!

Project: Galerijen en trappenhuis complex Korenbloem
Plaats: Zwaag
Systeem: Triflex BFS
Eigenaar: Amvest
Opdrachtgever: Van der Borden Vastgoedmanagement
Applicateur: Prolongh
Opgeleverd: November 2012
Oppervlak: 525 m²
Bijzonderheden: Ook bij lage temperaturen konden de
galerijen, hallen, bordessen en trappenhuizen voorzien
worden van een duurzame, slijtvaste en antislip afwerking.

Projectfoto‘s

Door gebruik te maken van een vloeibare kunststof en een instrooiing, kan in elke situatie hetzelfde resultaat behaald worden.

Niet alleen het vloerveld, maar ook de details, zoals schrobranden en dilataties zijn voorzien van een coating in een bijpassende kleur.

Triflex BFS systeem
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Waterdicht
Snel uithardend
Duurzaam en slijtvast
Naadloos
Flexibel
Onderhoudsarm
UV-bestendig

1 Ondergrond
2 Triflex Primer
3 Triflex ProFloor RS
4 Triflex Cryl Finish
ingestrooid met gekleurd kwartszand
5 Triflex Cryl Satin

