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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.

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.

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.

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.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

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.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
3542 EG Utrecht
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
Postbus 40390
info@nl.sika.com
3504 AD Utrecht
www.sika.nl
SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
Tel: +31 (0)570 - 620 744
Duurstedeweg 7
Fax: +31 (0)570 - 608 493
7418 CK Deventer
verkoop.pulastic@nl.sika.com
Postbus 420
www.pulastic.com
7400 AK Deventer

© Sika Nederland B.V. / 04-2016

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

