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Het optimale oppervlak
Triflex is leverancier van vloeibare kunststoffen voor vloeren, afdichtingssystemen 
en markeringen. Met hoogwaardige, bewezen duurzame producten en systemen 
bedenkt Triflex oplossingen voor elk oppervlak. Of het nu parkeerdekken, balkons, 
galerijen, wegen, daken of vloeren zijn. De systemen van Triflex dragen bij aan de 
veiligheid, het comfort en de optimale beleving van de gebruikers.

Kees Kalis is directeur van Triflex. Hij ziet 
een drietal maatschappelijke trends die 

allemaal impact hebben op mobiliteit. ‘Als 
eerste de snelle technologische ontwikkelin-
gen. Dat is positief omdat mobiliteit zo steeds 
slimmer wordt en omdat er steeds meer 
online-mobiliteitsdiensten komen. Ook zie 
je nieuwe vervoerwijzen en vervoerdiensten 
ontstaan. Daarnaast verwacht ik dat het 
verkeer veiliger wordt door de komst van 
zelfrijdende of deels zelfrijdende auto’s.’

Verstedelijking
Bij een tweede trend, de verstedelijking, ziet 
Kalis zowel positieve als negatieve punten. 

‘Positief vind ik de ontwikkeling dat er steeds 
meer buiten de stad wordt geparkeerd, 
waarna met duurzaam vervoer de reis wordt 
voortgezet. Dat juich ik toe. Zorgelijk vind ik 
dat het in het centrum en op de wegen 
ernaartoe steeds drukker wordt en dat dit 
leidt tot gebrek aan parkeerruimte. Bij het 
parkeren vind ik het overigens wel positief 
dat er steeds meer aandacht is voor de bele-
ving bij het publiek.’

Milieu en gezondheid
De laatste trend is de toegenomen aandacht 
voor milieu en gezondheid. ‘Je ziet dat terug 
in de aanleg van meer fietspaden en snel-
fietspaden. Ook zie je dat veel steden grenzen 
stellen aan emissies en milieukenmerken 
voor het centrum steeds gebruikelijker wor-
den. En dat duurzame vervoermiddelen een 
steeds belangrijkere rol spelen.’

Bijdragen
Triflex levert volgens Kalis op twee gebieden 
belangrijke bijdragen aan de mobiliteit. ‘Ten 
eerste door met onze duurzame kwaliteits-
materialen de veiligheid en zichtbaarheid 
van wegen te vergroten. Want in onze optiek 
hangt verkeersveiligheid nauw samen met 

de kwaliteit van het wegoppervlak en de 
zichtbaarheid van markeringen.’

Ten tweede besteedt Triflex veel aandacht 
aan duurzame veilige parkeergarages. ‘Par-
keergarages zijn steeds vaker aantrekkelijke 
ruimtes met een veilige uitstraling en logi-
sche routing. Speciaal voor esthetische en 
functionele oplossingen ontwikkelde Triflex 
technologieën voor parkeergarages op basis 
van vloeibare kunststoffen.’

Haarlem
Trots vertelt Kalis hoe Triflex de gemeente 
Haarlem hielp, die bij het station kampte met 
vele fietsen die her en der geparkeerd ston-
den. ‘We hebben daar bijgedragen aan de 
oplossing met een grote fietsenstalling met 
een fraaie futuristische gevel.’
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Duidelijk zichtbare geleidingsystemen 
sturen het verkeer op de juiste manier 
de parkeergarage in en er weer uit

'Parkeergarages zijn steeds 
vaker aantrekkelijke 

ruimtes met een veilige 
uitstraling en logische 

routing'
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