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De oude bedrijfscampus van Philips 
is gerenoveerd tot een modern 
appartementencomplex met maar 
liefst 166 woonruimtes. De voormalige 
architectuur in combinatie met de groene 
gebiedsontwikkeling rondom het complex, 
maakt het een bijzonder project. De 
renovatie vroeg op sommige plaatsen om 
een kwalitatief hoogwaardige afdichting, 
hiervoor werd Triflex ingeschakeld.

DE UITDAGING

Het nieuwe appartementencomplex, wederom een eyecatcher 
van Eindhoven, vroeg om een fraaie, groene binnentuin die 
zou dienen als ontmoetingsplek voor de bewoners. Voor 
deze realisatie moesten verschillende betonnen delen worden 
afgedicht met een hoogwaardige dakdekking. Dit werd 
gerealiseerd met Triflex.

DE OPLOSSING EN HET PROCES

Ervaren applicateur JL Kunststoffen heeft maar liefst 1200 m2 
Triflex ProDetail aangebracht vanaf de dakbedekking tot op het 
beton, ter plaatse van de binnentuin. Eerst zijn er randstroken 
geplaatst, vanaf hier zijn de complexe details afgewerkt met 
vloeibare kunststoffen. 

Op het parkeerdek bij het complex heeft dezelfde applicateur 
200 m2 Triflex ProDetail aangebracht, ook vanaf de dakbedek-
king tot aan het beton van de opstaande gevel. Tot slot zijn 
er nog een aantal pilaren met dit systeem afgewerkt. Volgens 
Simon Zwart, rayonmanager bij Triflex, verliep het proces 
‘uitstekend’.
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“Het proces verliep uitstekend!”

Simon Zwart, Rayonmanager Triflex BV.

HET RESULTAAT

Het resultaat van dit innovatieve project, is een waterdichte, 
naadloze afdichting van de details van de binnentuin van dit 
complex. De binnentuin is nu een echte ontmoetingsplek en 
wordt ook wel ‘The Hidden Treasure’ genoemd. De kwalitatief 
hoogwaardige afdichtingen van Triflex hebben hier zeker aan 
bijgedragen. De opdrachtgever is tevreden met het eindresul-
taat, net zoals de aannemer en de applicateur.
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