
NIEUWBOUW 2-LAAGSE PARKEERGARAGE 
Naaldwijk, oktober 2022

In oktober was de feestelijke opening van 
de Jumbo Supermarkt bij winkelcentrum 
De Tuinen in Naaldwijk. En wij vierden 
dit feestje mee! Triflex werd voor de 
nieuwbouw van dit pand namelijk 
gevraagd om met oplossingen te komen 
voor de nieuwe parkeergarage boven deze 
Jumbo. Een uitdaging die Triflex maar al te 
graag aan gaat!  

DE UITDAGING

De parkeergarage is het visitekaartje voor bezoekers van 
de Jumbo bij Winkelcentrum de Tuinen. Een esthetische 
uitstraling was daarom van belang. Daarnaast moesten de 
parkeervloeren en hellingbanen slijtvast en antislip worden 
gemaakt, want ook veiligheid was een belangrijk aspect. Verder 
was een waterdichte en isolerende afwerking voor de onderste 
parkeerlaag cruciaal, want deze laag is boven de winkel zelf 
gesitueerd.
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“De parkeergarage is het visitekaartje voor 
bezoekers van de Jumbo.’’



Triflex CPS-i+ systeem

 

DE OPLOSSING

Er waren verschillende systemen die oplossing boden voor deze 
parkeergarage. 
Allereerst het Triflex CIS-systeem. Het Triflex CIS systeem is een 
afdichtingsysteem dat de frequente belasting van voertuigen 
boven leefruimten aan kan. Dit concept omvat niet alleen een 
berijdbare afdichting van het parkeerdek, maar in de totale 
opbouw wordt eveneens isolatie en een drukverdeellaag aange-
bracht. Dit systeem werd gebruikt voor het isoleren en drukvast 
maken van de parkeerlaag op de eerste verdieping.

Het Triflex CPS-i+ systeem bood oplossing voor de afwerking 
en afdichting van beide parkeerlagen. Triflex CPS-i+ voorziet 
de parkeergarage van een duurzaam beschermend gietvloersys-
teem op basis van EP/PUR met een verhoogde mogelijkheid tot 
scheuroverbrugging voor berijdbare oppervlakken. Het vloer-
oppervlak wordt niet alleen beschermd, maar door de diverse 
kleurvariaties wordt de lichte en heldere uitstraling gerealiseerd 
die gewenst is. Daarnaast draagt het Triflex CPS-i+-systeem 
bij aan een duidelijke routing met een naadloos, duurzaam en 
beschermd vloeroppervlak met een passende look.

Voor de hellingbanen boden het Triflex Propark variant 3 sys-
teem en het Triflex Deckfloor variant 3 systeem oplossing. 
Het Triflex ProPark systeem is een volledig gewapend, 
scheuroverbruggend afdichtingssysteem. Het systeem is volko-
men naadloos en waterdicht. 
Het Trifex DeckFloor systeem is speciaal ontwikkeld voor par-
keerdekken en hellingbanen met een hoge verkeersbelasting. 
Het beschermt de constructie en door de antislipwerking wordt 
de veiligheid van de gebruikers verhoogd.

HET PROCES

DE GEBRUIKTE SYSTEMEN BETROKKEN PARTIJEN

“Er waren vier verschillende systemen die hier 
oplossing boden. Erkend Triflex applicateur 

Meekelenkamp Kunststof Techniek heeft deze 
systemen aangebracht en zo is het gewenste 

resultaat behaald”    

HET PROCES

Omdat het nieuwbouw betreft, moest het project worden 
opgebouwd vanaf de constructieve vloer. Toen dit gebeurd 
was, heeft erkend Triflex applicateur Meekelenkamp Kunststof 
Techniek de verschillende Triflex systemen netjes en vakkundig 
aangebracht volgens de voorgeschreven Triflex systeemop-
bouw. Meekelenkamp Kunststof Techniek heeft veel ervaring 
met en kennis van de Triflex systemen, waardoor het proces 
soepel verliep 

 

HET RESULTAAT

Het resultaat is een veilige, esthethische, slijtvaste en water-
dichte parkeervoorziening. De opdrachtgever is erg tevreden, 
en heeft het resultaat gevierd met de feestelijke opening van de 
Jumbo supermarkt bij winkelcentrum De Tuinen. Inmiddels is de 
parkeergarage volop in gebruik. 
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