Project review
Aanpassing afschot balkons Residentie
Meander te Aarschot

Projectomschrijving

Projectdetails

Bij Residentie Meander werd er na plaatsing van de 16
prefabbalkons een probleem vastgesteld. Alle balkons
vertoonden afwateringsproblemen. De opdrachtgever
wenste dat er een nieuwe helling gecreëerd werd die een
minimale belasting in gewicht gaf.

 Project: Balkons Residentie Meander
 Plaats: Diestsestraat 46 te Aarschot
 Systeem: Triflex BIS systeem en Creative Design
(tegelmotief)
 Architect: AR-TE Architecten
 Applicateur: 4M Europe SA / Blom Flooring Systems
 Aannemer: Promobuild
 Opgeleverd: november 2012
 Oppervlak: 170 m²
 Bijzonderheden: een lichtgewicht ophoogsysteem dat
waterdicht en esthetisch mooi afgewerkt werd met
tegelmotief.

Triflex is een van de weinige fabrikanten die een
totaaloplossing aanbiedt voor het isoleren en/of ophogen van
terrassen en balkons. De gekozen afwerking met Triflex
Creative Design met tegelmotief zorgt voor een uitstraling die
bij de residentie past.
Voor de ophoging van de balkons is er gebruik gemaakt van
polyurethaan isolatieplaten om een tegenhelling te creëren
en licht in gewicht te blijven. De gootzone werd nadien
voorzien van een nieuwe helling. Na het plaatsen van de
isolatieplaten werden deze afgewerkt met een
drukverdeelplaat. Daarop werd het Triflex BTS-S systeem
geplaatst. De bewoners hebben geopteerd voor een
afwerking met gekleurde kwarts en een groot tegelmotief.
Met het Triflex Creative Design zijn tal van mogelijkheden
om een balkon/terras een andere uitstraling te geven. Het
uitzicht biedt de luxe van een naadloze vloer met de looks
van een tegelvloer.
Triflex, ook voor alle ophoogprojecten !

Projectfoto’s

Aanbrengen isolatieplaten

Waterdichting met Triflex ProTerra

Triflex BTS-S systeem met tegelmotief

De goten werden mee in het systeem

De gietvloer wordt geplaatst.

Afgewerkt geheel!

geïntegreerd

Triflex BIS systeem








Licht in gewicht
Brandvertragend
Geïntegreerd afschot
Gegarandeerd waterdicht
Scheuroverbruggend
In diverse kleuren verkrijgbaar
Geen loopvoorzieningen noodzakelijk
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Drukverdeellaag
Isolatie
Dampremmende kleefstoflaag
Ondergrond

