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Projectreview Wegen en Infra

Speelplaats - Gemeentelijke basisschool Koksijde
De speelplaats van de Gemeentelijke basisschool te
Koksijde was er één zoals zovele. Bovendien ontstonden
er bij regenweer plassen en de ongelijkmatig liggende
tegels zorgden voor struikel- en valpartijen. Om de
kinderen de kans te geven zich goed (en veilig) uit te
leven tijdens de speeltijd, besloot het gemeentebestuur
van Koksijde de speelplaats te laten vernieuwen en op
te vrolijken met kleurrijke speelvelden. De lachende
kindergezichtjes spreken voor zich. Missie volbracht!
Omwille van de stabiliteit en de egaliteit bracht de
aannemer eerst een polybeton aan op de speelplaats. Er
werd tevens een goede afwatering voorzien.

Omdat men een duidelijke afbakening wenste van de
sportterreintjes op de speelplaats adviseerde Triflex te
werken met Folco Than Grund en Preco Cryl Rollplastik 2K
in verschillende kleuren.
De Preco Cryl Rollplastik 2K bevat een fijne korrel,
waardoor het aangebrachte materiaal een fijn
gestructureerd oppervlak heeft.
Door het aanbrengen van deze producten werd voldaan
aan alle eisen: men verkreeg de nodige stroefheid in
combinatie met flexibiliteit en „zachtheid“ van het
oppervlak.
Resultaat: duurzaamheid en kleurvastheid die ongetwijfeld
zullen resulteren in vele jaren van intens gebruik.
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Speelplaats Gemeentelijke basisschool
Koksijde
Folco Than Grund L1K
Preco Cryl Rollplastik 2K
April 2015
ca. 550 m²
Mooi, duurzaam en veilig. Iedereen is
tevreden!

Preco Cryl Rollplastik 2K









Elastisch
UV-bestendig
Slijtvast bij mechanische belasting
Bestendig tegen alkalische stoffen
Kleurvast
Hoge dagzichtbaarheid
Koud appliceerbaar
Fijne korrel

Gemeente Koksijde
Plantec Studiebureau NV-Oostende
De Brabandere NV-Veurne
AB Eurolines BVBA-Eke

Systeemopbouw

Preco Cryl Rollplastik 2K
Folco Than Grund L1K
Ondergrond
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