maatwerk is ons vak
De verbindende schakel tussen kantoor en bedrijfshal vormt de lichte hoge entree. Open en openheid zijn hier de sleutelwoorden.

Kreukniet Bouw

10 maart starten we met de heiwerkzaamheden. Ruim 1800 palen gaan de grond in.
De heier is ruim 4 weken met 2 stellingen aan het werk.

In de fundering, vloeren en wanden van het complete gebouw is ongeveer
3500 m3 beton verwerkt.

Om te zorgen voor een aangenaam werkklimaat, is de beganegrondvloer van het
hele complex voorzien van ongeveer 8 km vloerverwarming.

Het hart van dit bedrijfsgebouw is de meetruimte. Om daar goede geluidsmetingen te kunnen uitvoeren is deze ruimte op geen enkele manier verbonden met rest van het gebouw.

Door nauwkeurige maatvoering was het mogelijk om de ruwbouw van het kantoor uitgevoerd in prefab beton – in 4 weken tijd te plaatsen.

Dat een goede maatvoering belangrijk is bleek ook bij het plaatsen van de staalconstructie.

600.000 kg staal werd in 8 weken tijd geplaatst.

De regelgeving met betrekking tot brand zijn uitermate streng. Dit is de fundatie
voor de sprinkler-installatie. Diameter 9,6 meter, goed voor 550.000 liter bluswater.

Het gevelmetselwerk van het kantoor is uitgevoerd met een verdiepte voeg.
Hierdoor is elke steen apart te zien en ontstaat een heel sprekende gevel.

Een groot gebouw vraagt om indrukwekkende trappen. Deze zijn uitgevoerd in 20
mm dik staalplaat en voorzien van zware Eiken treden.

Het aanbrengen van de Berken panelen vereiste de nodige vakmanschap die
gelukkig steeds ruim aanwezig was.

Omdat het oog ook wat wil werd de toch al mooie betonnen meetruimte betimmerd met nog fraaiere Berken panelen en uiteindelijk voorzien van een kunstwerk.

De vloeren in de kantoren zijn afgewerkt met beton voorzien van een zwarte kleurstof. De uitstraling past perfect bij de “industriële look” van het interieur.

Fraai is ook de fietsenstalling annex opslagruimte. Deze is volledig met het gebouw mee
ontworpen en uitgevoerd als Larix kapconstructie ondersteund door betonnen kolommen.

De meubels in de kantoorruimten zijn gemaakt van Berkenmultiplex panelen. Ook de
steeds terugkerende kernen van de kantoor-verdiepingen zijn voorzien van fraaie panelen.

Het eindresultaat is een bijzonder mooi gebouw waarin het heerlijk werken is. Door unieke samenwerking met opdrachtgever, architect en bouwer, zijn grote dingen mogelijk!
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Kreukniet Bouw kan trots zijn op een jarenlange ervaring, waarbij de tevredenheid van de opdrachtgever voorop staat.
De garantie dat alles volgens afspraak verloopt qua planning, kwaliteit en kosten, vindt u als klant terug bij dit bedrijf.
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