Maak kennis met de oplossingen van Triflex

AFDICHTINGEN, COATINGEN EN MARKERINGEN

Afdichtingen, coatingen en markeringen

EEN KENNISMAKING MET DE
OPLOSSINGEN
VAN TRIFLEX
Triflex is producent en leverancier van vloeibare
kunststoffen voor vloeren en afdichtingsystemen.
Dat doen we al bijna 40 jaar. In die tijd hebben we ons
gespecialiseerd in het afdichten en beschermen van
oppervlakken zoals parkeergarages, balkons, terrassen
en daken. Veel van onze systemen zijn volledig
gewapend en scheuroverbruggend. Kwaliteit staat bij
Triflex op nummer één.

Triflex gaat voor oplossingen
Daar waar u een probleem ervaart in de afdichting of bescherming
van een oppervlak, zien wij een oplossing. Als er geen standaard
oplossing voorhanden is, dan creëren we er één. Die uitdaging
gaan we graag aan en we zijn trots op de resultaten die dat
oplevert. Triflex biedt lange termijnoplossingen voor ieder oppervlak.

Triflex = kwaliteit
Triflex staat bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten.
We doen er alles aan om die kwaliteit te waarborgen.

Zeker 10 jaar zeker
In de afgelopen dertig jaar is de duurzaamheid van onze producten
bewezen. Er is 10 jaar verzekerde garantie mogelijk als een
erkende applicateur de gewapende en scheuroverbruggende
afdichtingsystemen aanbrengt. Wanneer er een jaarlijks terugkerende
inspectie wordt uitgevoerd, blijft u aanspraak maken op deze
garantie.

Investeren in research
We investeren in de ontwikkeling van nieuwe, duurzame
producten. Dat doen we door research en de certificering van
productiefaciliteiten. Zo levert Triflex u ook in de toekomst
uitsluitend de beste producten.

Kennisuitwisseling in Europa
Triflex heeft als Europees marktleider haar hoofdvestiging in
Duitsland en diverse verkoopkantoren in Europa. Tussen de
verschillende landen is intensief contact. De medewerkers
informeren elkaar over projecten, producten en nieuwe inzichten.
Zo versterken de kantoren elkaar en blijft Triflex voorop lopen met
innovatieve oplossingen.

Een sterk team
De medewerkers van onze kantoren in Nederland en België
vormen samen een hecht team van gedreven en ervaren mensen.
Medewerkers met kennis van zaken en hart voor het vak.
Gecertificeerde applicateurs
Het aanbrengen van de Triflex producten
is grotendeels mensenwerk. Werken met
Triflex producten is een specialisme dat
wij slechts aan een selectie van bedrijven
toevertrouwen. Die applicateurs hebben
een opleiding afgerond bij Triflex en zijn
gecertificeerd. Om de kwaliteit hoog te
houden, komen de applicateurs jaarlijks
terug voor een opleiding waar aandacht
is voor nieuwe producten en inzichten.

Onze zaken op orde
Triflex is DIN, ISO 9001 en ISO 14.001 gecertificeerd. We voldoen
aan alle milieu-, veiligheids-, en kwaliteitsrichtlijnen die de
Europese wet- en regelgeving van ons verlangt. We schromen geen
investeringen om te voldoen aan onze verplichtingen.
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BALKONS,
TERRASSEN EN
GALERIJEN
Buitenruimtes zoals balkons en galerijen worden vaak
blootgesteld aan weer en wind. Dat vraagt om een
goede beschermlaag. Deze ruimtes zijn bovendien zeer
bepalend voor de totale uitstraling van een gebouw.
Of u nu voor een kleurrijk geheel gaat, of voor neutrale
sfeervolle leefruimten. Met Triflex geeft u buitenruimtes
de uitstraling die u wenst.

Kleurrijk Wonen

De perfecte beschermlaag
Intensief gebruik, vocht, zon, strooizout. Buitenruimtes hebben
heel wat te lijden. Beschadigingen kunnen verwoestende effecten
hebben. Met Triflex beschermt u uw buitenruimtes optimaal. Ook
complexe details in het oppervlak worden gegarandeerd waterdicht
en naadloos afgewerkt. Zo verlengt u de levensduur van het
gebouw aanzienlijk.

Veiligheid voor alles
Nattigheid hoeft niet meer tot gladde oppervlakken te leiden,
met alle gevolgen van dien. Met de systemen van Triflex krijgt
het oppervlak een antisliplaag. Ook een hoge instap kan een
onveilig en hinderlijk obstakel vormen. Daarvoor heeft Triflex
ophoogsystemen ontwikkeld.

Uitglijders wilt u te allen tijde voorkomen.
Bij cultuurhuis CODA in Apeldoorn
is daarom een antislip coating op de
looppaden aangebracht.

Elke gewenste uitstraling
Het oog wil ook wat. Triflex producten voor buitenruimtes zijn er in vele kleurvariaties. U kunt naar hartelust kleuren combineren.
En door kwartszand of kleine steentjes in te strooien brengt u patronen of accenten aan. Zo geeft u de buitenruimtes de stijl die u voor
ogen hebt.

Snelle uithardingstijd
Is het tijd voor de renovatie van buitenvloeren? Dan is het prettig als de bewoners of gebruikers zo min mogelijk overlast ondervinden.
De harsen in de Triflex producten harden zeer snel uit. Handig, want de balkons, terrassen of galerijen zijn daardoor in korte tijd weer
beloopbaar.

De galerijen van de flats in de Holy wijk in Vlaardingen zijn
opgehoogd, zodat de entree naar de woningen drempelloos is.
Een vloer in de uitstraling die aansluit bij het pand?
Dat kan met Triflex Creative Design.

Een eigen stijl
Een duurzame Triflex vloer, maar dan met tegelpatroon, logo, een persoonlijke tekst, of een ander creatief accent? Met Triflex Creative Design
geeft u buitenruimtes iedere gewenste stijl of vorm. Zo kunt u bijvoorbeeld uw entree in de huisstijl of uitstraling van uw bedrijf gieten.

Een strakke vloer
Het is een van de grootste renovatieprojecten in de woningbouw; de renovatie van vijf complexen met 12 galerijflats in de Holy wijk in
Vlaardingen. Eigenaar woningcorporatie Waterweg Wonen koos daarbij voor Triflex. De grauwe betonnen bovenlaag van de galerijen
heeft plaatsgemaakt voor een frisse vloer die eenvoudig schoon te maken is. De galerijen zijn bovendien opgehoogd zodat de entree
naar de woningen drempelloos is. Het lichte materiaal, de betaalbaarheid, de duurzaamheid én het gebruiksgemak waren voor de
woningcorporatie en de betrokken architecten doorslaggevend in hun keuze voor Triflex.
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PARKEERDAKEN, -DEKKEN EN
HELLINGBANEN
Uw parkeergarage of parkeerdek is het eerste dat uw klanten of bezoekers zien bij aankomst. Voor een eerste
indruk krijgt u geen tweede kans. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, Triflex adviseert u graag over een
veilige en duurzame parkeergelegenheid met uitstraling.

Parkeergarages met uitstraling

Dicht dus duurzaam
Wij hebben ons gespecialiseerd in het ontwikkelen van
totaalconcepten voor het afdichten van parkeerdaken. Volledig
gewapend, scheuroverbruggend en isolerend. Ook de kleinste
details zijn dicht. Daardoor voorkomt u lekkages en krijgen olie,
benzine en dooizouten geen kans om schade aan te brengen. Met
Triflex gaat uw parkeergelegenheid jaren mee en blijft deze er
verzorgd uitzien.

Herkenning en eigen identiteit
Waar had ik de auto ook alweer geparkeerd? Door goed en
opvallend gebruik van kleuren, helpt u de bezoeker de weg te
vinden in de parkeergarage. Ook belijningen en pictogrammen
dragen daaraan bij. Met de producten van Triflex kunt u alle
kanten uit qua kleur en vormgeving. U kunt heel eenvoudig uw
eigen identiteit doorvoeren in uw parkeergelegenheid.

Een veilige parkeerhaven
Kleurgebruik en accenten dragen ook bij aan de veiligheid van de
parkeergelegenheid en hellingbaan. Met de juiste kleurstelling
in combinatie met gepaste verlichting vergroot u bovendien het
gevoel van veiligheid van de bezoeker. De antislip coating van
Triflex systemen zorgt tot slot voor een veilige afwerking.

U KUNT HEEL EENVOUDIG
UW EIGEN IDENTITEIT
DOORVOEREN IN UW
PARKEERGELEGENHEID
Snel klaar
De harsen van de Triflex producten harden snel uit. Handig bij renovaties van bestaande parkeergelegenheden. De
aanpak van de parkeergarage IKEA Anderlecht is daar een mooi voorbeeld van. Dankzij de snelle uithardingstijd,
kon de renovatie zo worden gepland dat de deuren van het Zweedse warenhuis gewoon open konden blijven voor
het winkelend publiek.

Parkeren met kleur
Het is een feest om te parkeren in Parkboulevard in Rotterdam. Elke entree heeft een andere kleur, zowel op de
vloer als op de wand. De bonte kleuren zorgen niet alleen voor een sfeervolle parkeergelegenheid. Het helpt de
bezoekers ook hun weg naar de auto terug te vinden. Met recht een parkeergarage met uitstraling. Afgezien van
het fraaie uiterlijk, zijn de vloeren ook nog eens antislip, mechanisch belastbaar en naadloos.

Parkeerdak brandweerkazerne Alkmaar
Parkboulevard Rotterdam

Groen parkeren
Meer dan parkeren. Die belofte van Triflex is nergens zo treffend als bij de realisatie van het parkeerdak van
de brandweerkazerne in Alkmaar. Opdrachtgever Gemeente Alkmaar zocht naar een een oplossing voor de
integratie van het energiebesparende koude-warmteopslagsysteem in het parkeerdak. De uitdaging was een
dakbedekkingsysteem te vinden die de waterleidingen voor het systeem niet zouden aantasten. Dankzij het
geïsoleerde parkeerdaksysteem van Triflex konden de kwetsbare leidingen zonder te smelten in het beton worden
gegoten. De groene afwerking van het parkeerdak versterkt het duurzame karakter van dit project.
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DAKEN EN DAKDETAILS
Triflex daken zijn dicht, van het grote oppervlak tot in het kleinste detail. De Triflex systemen
voldoen onder alle weersomstandigheden aan de eisen die aan een dakafdichting kunnen
worden gesteld.

Doordachte daksystemen

Absoluut waterdicht
De Triflex systemen zijn vloeibaar aan te brengen en dus flexibel. Daardoor ontstaat een volledig naadloos
geheel dat de eventuele complexe vormen van de ondergrond feilloos volgt. Vocht krijgt geen kans om door te
dringen, omdat de aangebrachte laag volledig hecht aan de ondergrond. Ook complexe detailleringen en moeilijk
bereikbare plaatsen worden gegarandeerd afgedicht.

Brandveilig
Doordat de Triflex systemen voor dakdetails koud verwerkbaar zijn, hoeft de applicateur geen gasbranders of
hetelucht te gebruiken. Tijdens de werkzaamheden is er dus geen risico van brand op het dak, wat tegelijkertijd
een lagere verzekeringspremie oplevert. Eenmaal aangebracht, hebben de producten een brandvertragende
werking. Wel zo veilig.

Ook voor vijvers
Gegarandeerd waterdicht. En daardoor ook bij uitstek geschikt
voor het afdichten van waterpartijen, fonteinen en vijvers. Wilt u
een kleurrijke uitstraling voor uw waterpartij? Met Triflex maakt u
het zo bont als u zelf wilt.

Ruïne van Teylingen waterdicht
De Ruïne van Teylingen is een waterburcht uit het begin van de
dertiende eeuw in de gemeente Voorhout. Om de bovenzijde van
de wal waterdicht te maken, schakelde de Rijksgebouwendienst
-beheerder van de ruïne- Triflex in. Het afdichten is een koud
kunstje met de Triflex systemen. Zelfs op een ondergrond die niet
vlak is. Het was vooral de kleurstelling die de uitdaging vormde. De
applicateur slaagde erin om een kleur te realiseren die perfect past
bij de oude stenen van de burcht. Over een paar jaar groeit er zelfs
weer mos op het oppervlak, zoals dat hoort bij een ruïne.
Triflex bedacht een soortgelijke oplossing voor het
Bijbels Openluchtmuseum in Heilig Landstichting. De
stichting Monumentenzorg gaf haar goedkeuring voor het
toepassen van het Triflex afdichtingsysteem.

Het dak erop!
Dit fraaie theehuis staat op het Mercatorplein in Amsterdam.
De architect koos voor deze bijzondere constructie. De grote
vraag bij de uitvoering was alleen: Hoe krijgen we het koepeldak
waterdicht? Triflex bood de oplossing. De systemen van Triflex
worden vloeibaar aangebracht en zijn volledig naadloos. Ook
maakte Triflex het mogelijk om het dak de gewenste dieprode kleur
te geven. Bijzonder is dat de realisatie van het dak plaatsvond
in de werkplaats bij de aannemer. Vervolgens werd het in zijn
geheel getransporteerd naar het Mercatorplein en geplaatst. Een
spectaculair gezicht!
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WEGEN EN INFRA
Heeft u ooit gereden op een weg zonder markeringen?
Pas dan wordt het belang van goede markeringen goed
duidelijk. Het type markering dat een wegbeheerder
aanbrengt, is afhankelijk van veel factoren.
Denk aan de mate waarin de weg wordt belast en de
ondergrond. Triflex biedt elke gewenste kleur en levert
systemen met elke gewenste mate van stroefheid,
reflectie en duurzaamheid.

Een duidelijke lijn

Zichtbaar veilig
In het verkeer hebben kleuren vaak een functie. Die herkenbaarheid is essentieel voor de verkeersveiligheid. In het
donker en bij natte omstandigheden worden lijnen moeilijker te onderscheiden. Agglomeraatmarkeringen, ook wel
spettermarkeringen genoemd, zorgen bij dergelijke omstandigheden voor betere reflectie en dus betere zichtbaarheid.

Aandacht voor ontwikkeling
Triflex is nauw betrokken geweest bij de introductie van agglomeraat markeringen. Om voorop te blijven lopen, investeren
we in de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen die de verkeersveiligheid verbeteren. Het duurzaam
démarkeren van belijningen is een van de ontwikkelingen die nu onze aandacht heeft.

Antislip
Naast zichtbaar, moeten markeringen ook voldoende stroef zijn om slippen te voorkomen. Of het nu gaat om coating
op een fietspad, een brugdek of een autoweg, met de producten van Triflex kunt u voor iedere toepassing de gewenste
stroefheid realiseren.

Slijtvast
Op plekken waar het wegennet zwaar wordt belast, zoals kruisingen, oversteekplaatsen en rotondes, is behoefte aan zeer
slijtvaste markeringen. Triflex levert de gewenste duurzame materialen. Daar waar wegen te zwaar belast zijn, biedt Triflex
snelhardende mortels voor reparatie van het asfalt.

Markante markeringen
Een groene streep dient als vulling tussen as-strepen op een 100 kilometer weg. Zo ook op deze brug in het Overijsselse
Kampen. Hier is zowel de witte als de groene markering toegepast in agglomeraatvorm. De witte markering is vervolgens
bestrooid met glasparels. Hierdoor is de zichtbaarheid bij regenachtige omstandigheden in de nacht stukken beter.

Legio mogelijkheden
Met de markeringsmaterialen van Triflex trekt u niet alleen een duidelijke lijn. Ze bieden veel meer mogelijkheden. Een
kleurrijk speelveldje, een helikopterplatform, een straatkleed, een wielerbaan. Triflex heeft legio voorbeelden van projecten waar
de uitgebreide kleur- en ontwerpmogelijkheden zich openbaren. Bezoek onze website voor referenties, of neem vrijblijvend
contact op met een van onze adviseurs.
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Triflex BV
Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle
T: +31 (0) 38 460 20 50

Onderdeel van de Follmann-Groep

B00703

info@triflex.nl
www.triflex.nl

