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ProjectomSchrijving 
inalfa roof Systems Group b.v. is een van de grootste leveranciers van 
schuifdaken voor de automobielindustrie en beheerst ongeveer 20% 
van de wereldmarkt. audi, bmw, volkswagen, volvo, ford, land rover, 
jaguar zijn enkele van de vele automerken die zijn voorzien van de inalfa 
zonnedaken. er zijn de laatste jaren meerdere nieuwe fabrieken gebouwd 
en nu is er ook een nieuw onderkomen in venray gekomen waar ca. 700 
mensen werken. 

Het is een krachtig architectonisch zilverkleurig gebouw met een 
gestroomlijnde vormgeving, passend bij een bedrijf werkzaam in de 
automotive industrie. De architect, ibelings van tilburg architecten 
uit rotterdam (in samenwerking met fit-ingenieurs), heeft zich laten 
inspireren door de vormgeving van auto’s: voornamelijk de grill, motorkap 
en het lijnenspel van de gehele auto.

Projectvoorwaarden
De nieuwbouw voor inalfa bestaat uit een kantoor en een grote hal, die 
samen een harmonieuze eenheid vormen. Direct aan de snelweg, goed 
zichtbaar, ligt het kantoor. De voorgevel van het kantoor is rond en heeft 
hier zijn markante entree. De hal ligt direct achter tegen het kantoor aan 
en schuift daar zelfs gedeeltelijk onder. Het gehele ensemble van kantoor 
en hal heeft afgeronde hoeken. ook de raamstroken beginnen 
en eindigen met een vloeiende lijn. 

Sika oPloSSing
Deze prachtige design & built opdracht kwam bij Sika terecht dankzij de 
waardevolle ketenintegratie met architect, constructeur, fit-ingenieurs, 
installateurs en infra-bedrijf. Door toepassing van lean-engineering 
kon in een periode van ca. 10 weken het plan vanaf idee tot en met vo+ 
geheel aan inalfa aangeboden worden. i.v.m. de korte looptijd van het 
project werd er gekozen voor een snel systeem met Sikafloor®-264 
als eindlaag en daaronder een primer Sikafloor®-156. in totaal is er 
14.500 m2 kantoor, 20.000 m2 aan daken en 12.000 m2 warehouse/
productieruimten gerealiseerd. 

Betrokken Partijen
opdrachtgever: inalfa roof Systems Group b.v.
architect: ibelings van tilburg architecten
bouwbedrijf: van der Heijden bouwbedrijf b.v.
applicateur vloersystemen: mari frunt woning- en projectinrichting b.v.
applicateur dakstystemen: udo b.v.
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op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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