
Kwaliteit voor zorginstellingen
Oppervlakken afdichten en beschermen
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Een indruk
Elk bezoek aan een zorginstelling maakt indruk. Dat bezoek 
begint al in de parkeergarage. Waar moet ik zijn? Voel 
ik me welkom? Is het hier veilig? U wilt het patiënten en 
bezoekers zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk maken. 
Door aandacht te schenken aan veiligheid, duidelijkheid 
en sfeer kunt u de beleving nét een beetje aangenamer 
maken.



Als producent en leverancier van hoogwaardige vloeibare kunststoffen is 
Triflex al bijna 40 jaar specialist op het gebied van vloeren en afdichtingen. 
In die tijd hebben we ons gespecialiseerd in het afdichten en beschermen 
van oppervlakken zoals parkeergarages, buitenruimtes en daken. De grote 
kleurkeuze en de antislip eigenschappen maken Triflex producten bijzonder 
geschikt om de veiligheid, sfeer en duidelijkheid in en rond gebouwen te 
vergroten.

EEN KENNISMAKING

Speciaal voor de zorgsector biedt Triflex oplossingen die sfeer, veiligheid en duidelijkheid 
ten goede komen. In overleg met u realiseren we de optimale oplossing om een oppervlak 
af te dichten of veilig af te werken. Vraagt uw project om een andere oplossing? Dan 
creëren we er één! Al in het beginstadium van uw project denken we graag met u mee, 
met oog voor detail. Zo voorkomt u eventuele faalkosten en dragen we bij aan een 
langdurige bescherming van uw pand.

Veel van onze voordelen ziet u niet direct, maar merkt u op lange termijn. Onze 
slijtvaste oplossingen zijn namelijk tot wel 25 jaar houdbaar. Met Triflex behandelde 
oppervlakken zijn tot in de puntjes afgedicht en hebben niet te lijden onder vocht, 
temperatuurschommelingen of strooizout. Daardoor zien uw gebouwen er over vele 
jaren nog net zo verzorgd uit als na het aanbrengen. Investeren in Triflex is: besparen op 
onderhoud en renovatie. Triflex producten zijn bewezen rendabeler dan producten met een 
lager kwaliteitsniveau.

Jarenlange ervaring, innovatieve kunstharstechnologie en geperfectioneerde 
applicatietechnieken garanderen de houdbaarheid van Triflex producten tot in het kleinste 
detail. Triflex voldoet ruimschoots aan de normen ISO-9001 (kwaliteit) en ISO-14001 
(milieu). Onze kwaliteit ziet u ook terug in de dienstverlening. In elke fase en op elk 
niveau staan wij met advies, nazorg, operationele service en heldere informatie tot uw 
beschikking. U kunt altijd op Triflex rekenen. Oók over 25 jaar.

Faalkosten voorkomen

Investeren is besparen

Kwaliteit op elk niveau
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Helder kleurgebruik voor parkeerplekken voor 
mindervaliden, een kiss and ride zone, laadpunten voor 
elektrische voertuigen en andere bijzondere signaleringen. 
Een betrouwbare antislip vloer en waterdicht tot in de 
puntjes. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, 
wij adviseren u graag over een veilige, verzorgde en 
duurzame parkeergelegenheid met uitstraling. 

Triflex is specialist in totaalconcepten voor het afdichten 
van parkeerdaken. Volledig gewapend, licht in gewicht en 
scheuroverbruggend. Triflex heeft ook oplossingen voor geïsoleerde 
parkeerdaken. We gaan de uitdaging om de moeilijkste daken 
waterdicht af te werken graag aan. 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.

Waar kan ik als mindervalide parkeren? Waar kan ik iemand 
afzetten? Zijn er ook laadpunten voor elektrische auto’s? Door 
goed en opvallend gebruik van kleuren helpt u alle bezoekers, ook 
ouderen en mensen met een visuele beperking, 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.

Speciaal voor het reinigen van de vloer in de parkeergarage, heeft 
Triflex een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel, genaamd 
Triflex MC. Vet, vuil, koolstof, olie, roet, nicotineaanslag en andere 
hardnekkige vlekken worden snel en efficiënt verwijderd.

Jaren verzorgd

Duidelijke taal

Blijvend verzorgd

PARKEREN



Kleurgebruik en accenten dragen bij aan de veiligheid van uw 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 en stroefheid (SRT-waarde) van Triflex producten zorgen voor een veilige afwerking, zodat uw 
bezoekers niet uitglijden.

Wanden en kolommen in parkeergarages zijn vaak onbehandeld. De gevolgen zijn strepen van rubber op de muur 
en vuil van stof en roetuitwasemingen. Als de betonnen wanden en plafonds van parkeergarages niet beschermd 
zijn, kan carbonatatie of ‘betonrot’ optreden, met scheuren als gevolg. Het Triflex ACS systeem beschermt het 
beton langdurig tegen vervuiling en weersinvloeden. Er zijn tal van tinten te kiezen voor een lichte, prettig en veilig 
ogende parkeerruimte. Het dekkende zijdeglans systeem is UV-bestendig. 

De hellingbaan vormt het zwaarst belaste deel van een parkeergarage. Zonder goede bescherming kan dit 
oppervlak bijzonder glad en daardoor onveilig worden. Triflex biedt een optimale afdichting voor hellingbanen, 
met een hoge antislipwaarde die lang behouden blijft. Het systeem is bovendien zeer geschikt om over 
hellingbaanverwarming aan te brengen, waardoor ook in de winter glijpartijen voorkomen worden en de 
parkeergarage bereikbaar blijft.

Het Triflex NightLine systeem is een coating die oplicht in het donker. Bijzonder geschikt voor markeringen die 
’s nachts zichtbaar moeten zijn; zoals vluchtroutes. Dit systeem is onder meer toegepast als vluchtweg in de 
metrotunnel van Hamburg.

Veilig gevoel: antislip en kleurstelling

Wanden beschermd en blijvend schoon

Verwarmde hellingbaan

Glow in the dark
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De dakparking van Campus St.-Jan in Genk onderging een 
grondige renovatie. Maar liefst twee kilometer aan lijngoten en 
diverse andere details zijn geïntegreerd in het Triflex systeem 
om lekkages te voorkomen. De hellingbaan werd voorzien van 
verwarming. Daarnaast was er veel aandacht voor sfeer, veiligheid 
en duidelijke signalisatie. Het resultaat? Sfeervolle grijze tinten, 
helderblauwe mindervaliden parkeerplaatsen, extra brede oranje 
parkeerplaatsen voor bezoekers van het kinderdagverblijf, 
duidelijke markeringen en uiteraard een antislip afwerking. 

De campus St. Jozef van het AZ Damiaan in Oostende, voorheen 
gelegen in de binnenstad, diende overgebracht te worden naar 
het terrein Heilig Hart en daar samen te smelten tot één nieuwe 
grote campus. Mét een nieuw parkeergebouw dat werd voorzien 
van een Triflex systeem. De vloeren zijn mechanisch belastbaar 
en naadloos. De rijstroken zijn in antracietgrijs afgewerkt en de 
parkeervakken kregen een oranje tint. De werken werden op zeer 
korte termijn uitgevoerd. 

Aandacht voor sfeer en 
veiligheid

Nieuw parkeergebouw  
voor campus

Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk

AZ Damiaan, Oostende

DAARNAAST WAS ER 
VEEL AANDACHT VOOR 
SFEER, VEILIGHEID EN 
DUIDELIJKE SIGNALISATIE



Ook in de winter bereikbaar

Duurzame bescherming voor parking

AZ St.-Elisabeth, Turnhout

AZ Sint-Lucas, Brugge

De bouw van een nieuw parkeergebouw moest de parkeerschaarste bij de Campus St.-Elisabeth te Turnhout 
verhelpen. Een parkeergebouw dat ook bij sneeuw en vrieskou bereikbaar is, dankzij verwarmingsleidingen die 
zijn verwerkt in de betonnen toplaag en afgedicht met Triflex. De routing in de garage is duidelijk weergegeven 
met helder kleurgebruik. Zo zijn kleurrijke markeringen aangebracht voor voetgangers met voldoende SRT-waarde 
(antislip).

Het nieuwe parkeergebouw van AZ Sint-Lucas is goed voor 511 parkeerplaatsen. De parking werd volledig uit 
geprefabriceerde betonelementen opgetrokken. Voor de vloeren werd gebruik gemaakt van holle welfsels met 
hierop een druklaag. Op de druklaag van de dakverdieping werd en volledig gewapend en scheuroverbruggend 
systeem van Triflex aangebracht dat de onderliggende constructie langdurig zal beschermen.

DE ONDERLIGGENDE  
CONSTRUCTIE IS   

LANGDURIG BESCHERMD 

 Parkeergarage AZ Sint-Lucas
 Parkeergebouw Campus St.-Elisabeth in Turnhout
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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. Door deze eigenschappen en vanwege het feit dat Triflex 
wortelbestendig is, zijn de systemen ook geschikt voor groendaken.

De benodigde luchtkanalen voor de aanzuigunits van frisse lucht bevinden zich vaak 
op het dak. Voor het afdichten van de bevestiging van deze luchtkanalen maakt Triflex 
gebruik van geurarme producten. Deze zogenaamde sensitive range is ook geschikt voor 
binnengebruik. 

Doordat de Triflex systemen voor dakdetails koud verwerkbaar zijn, hoeft de applicateur 
geen gasbranders of hete lucht 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.

Geen druppel

Geurarme producten

Brandveilig aanbrengen

DAKSYSTEMEN
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. Zo voorkomt u lekkages in 
onderliggende ruimten waar zich wellicht kritische (technische) installaties bevinden.



Ook in de herfst of de winter, als het kwik rond het vriespunt schommelt, kunnen onze producten worden 
verwerkt. Triflex ProDetail waarmee dakdetails, zoals luchtdoorvoeren en dakranden, worden afgedicht, kan zelfs 
tot -5 graden Celsius worden verwerkt. Een groot voordeel als er tijdsdruk bestaat bij de afdichting van een dak.

Om de veiligheid van dakdekkers te vergroten, kan Triflex daken voorzien van een opvallend en antislip looppad. 
Opvallend, aangezien het pad een heldere gele, rode of blauwe kleur krijgt. Het pad is tevens geschikt als looppad 
voor de onderhoudsdienst.

Tijdens een omvangrijke renovatie zijn vele tientallen zonnepanelen 
geïnstalleerd op het dak van parkeergebouw Schildknaap te 
Brussel. Het dak, inclusief alle aanwezige details, kreeg een 
duurzame afdichting met Triflex ProTect. Het geheel is afgewerkt 
met een finish in een lichte kleur, wat de reflectie ten goede komt 
en de levensduur van de zonnepanelen aanzienlijk verlengt.

Ook bij lagere temperaturen

Veilig het dak op

Extra reflectie voor  
zonnepanelen

Parkeergebouw Schildknaap, Brussel

OOK ALS HET KWIK ROND 
HET VRIESPUNT SCHOMMELT, 

KUNNEN ONZE PRODUCTEN 
WORDEN VERWERKT
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De producten van Triflex zijn voor tal van toepassingen geschikt. Naast parkeergelegenheden en daken, worden de 
systemen veelvuldig ingezet voor de afdichting van buitenruimtes, zoals entrees, balkons en galerijen. Maar ook 
vele waterpartijen, monumenten en andere bouwwerken zijn voorzien van de Triflex systemen. We laten in deze 
brochure diverse toepassingen de revue passeren om u een indruk te geven van de veelzijdigheid.

AFDICHTINGEN EN ANTISLIP 
AFWERKINGEN

De loopbrug naar de entree van appartementencomplex Koningskers in Arnhem vertoonde veel slijtage. Daarnaast was het looppad alleen 
in het midden van de brug aangebracht waardoor bewoners geen gebruik konden maken van de leuning. Daarom werd de loopbrug 
voorzien van een nieuwe slijtvaste antislip coating met verschillende instrooimaterialen. Hierdoor voldoet ook de uitstraling weer aan de 
wens van de bewoners.

De keuken van het St.-Elisabeth in Ukkel, nabij Brussel, wordt dagelijks onderworpen aan een flinke schoonmaakbeurt. De voegen tussen 
de keramische tegels kunnen scheuren door het dagelijkse schoonmaakritueel. Om waterschade aan onderliggende ruimtes te voorkomen, 
werd de vloer voorzien van een naadloze kunststof afdichting. Hier overheen werden opnieuw tegels gelegd.

Antisliplaag op loopbrug

Ook voor binnengebruik



Een bezoek aan een ziekenhuis of ander zorginstelling wilt u zo 
comfortabel mogelijk laten verlopen. Uitglijders wilt u te allen tijde 
voorkomen. Dat kan door een antislip coating op looppaden aan 
te brengen. Dat deden we bijvoorbeeld bij cultuurhuis CODA in 
Apeldoorn. Door gebruik te maken van strippen is duidelijk waar 
de bezoeker het beste kan lopen. 

Elke dag staat bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam een 
team klaar om medische bijstand te verlenen met behulp van een 
traumahelikopter. Het platform waar de heli landt, moest een jaar 
na realisatie van nieuwe markeringen worden voorzien. Door de 
komst van een nieuw gebouw in de buurt, moest de aanvliegroute 
veranderen en moest de H een kwartslag draaien. De keuze viel 
dit keer op Triflex, vanwege de goede antislip eigenschappen en 
slijtvastheid. 

Bij het gerenoveerde Congrespaleis in Brussel bevindt zich deze 
fraaie waterpartij die volledig werd afgedicht met de vloeibare 
systemen van Triflex. Door de flexibiliteit van de producten ontstaat 
een volledig naadloos geheel. De gekozen grijze kleur sluit aan bij 
het natuursteen van de gevel van het paleis, wat een esthetisch 
beeld oplevert. 

Een hoge instap kan een onveilig en hinderlijk obstakel vormen. 
In het bijzonder voor senioren en mindervaliden. Daarvoor heeft 
Triflex ophoogsystemen ontwikkeld. Deze werd onder meer 
toegepast in dit seniorencomplex in Zeewolde.

Geen uitglijders

Heliplatform

Waterpartijen

Ophoogsysteem
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Triflex BVBA
Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals

T: +32 (0)14 75 25 50
F: +32 (0)14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be

Onderdeel van de Follmann-Groep


