Gevels

als onderdeel van een imago
Rechthoekige cassettes met hoekafwerkingen op maat behouden de compartimenten van het Aelterman-hoofdkantoor.

Het interieur van een kantoor doortrekken naar het
exterieur is vaak een uitdaging. Bij ieder karakter
hoort een ander uiterlijk. Je kan niet zomaar
hetzelfde materiaal hergebruiken. Het vinden
van de juiste vormen, stijl en bekleding draait om
maatwerk. Het plaatverwerkende bedrijf Limeparts
bewees met twee grote projecten dat idee en
uitvoering perfect samengaan. Dankzij een goede
samenwerking creëerde de firma een verbinding
tussen interieur en voorgevel.

Een ijzersterke look
In het najaar van 2014 trok Limeparts naar het
nieuwe kantoorgebouw van staalconstructeur
Aelterman. De KMO zocht een passende gevelbekleding en gaf Limeparts flink wat ontwerpvrijheid met een groot H-vormig gebouw als
canvas. Aanvankelijk wilde het bedrijf zijn stalen

lijn ook doortrekken naar de buitengevel. Dit
bleek geen gepaste oplossing. In plaats van een
voorgevel in staal, ging Limeparts voor aluminium platen. Het bedrijf bevestigde de nieuwe
draagconstructies rechtstreeks op de vorige
gevelpanelen. De isolatie bleef behouden, wat
een flinke besparing betekende voor het budget
van Aelterman. Na heel wat voorontwerpen,
vonden Limeparts en Aelterman samen een
passend jasje voor de gevel: cassettes. De
rechthoekige cassettes met hoekafwerkingen
op maat behouden de compartimenten van
het kantoor. Bovendien vormden ze een uitstekende basis voor Aelterman’s logo. Het bedrijf
verwerkte zijn handelsmerk en bijhorende ledverlichting probleemloos in de gevel. Dankzij
een vlotte samenwerking, toont de staalfabrikant nu trots zijn karakter aan de buitenwereld.

Studenten welkom
Ook STUVO, de dienst studentenvoorzieningen
van hogeschool Vives Zuid, wenste een transparant
imago van hun nieuwe onderkomen. Na de verhuis
naar een eigen gebouw, moesten de studenten zich
welkom blijven voelen. Het kantoor is nu eenmaal een
ruimte voor en van studenten. Limeparts dook zelf in
de studieboeken en keerde met speciale vormen op
maat terug naar Kortrijk. Semitransparante gevels
met een dikke, bronskleurige aluminiumbeplating
bleken het correcte antwoord. Deze geanodiseerde
platen spelen met variaties van lichtinval en reflecties.
De mogelijkheid om motieven te integreren, geeft de
bekleding een unieke touch. Een speciale 3D-vormige
kubus waarin drie ruiten verweven zijn, verwelkomt
nu hartelijk de studenten. Het gebouw had als
toegang tot de campus een passende voorgevel
nodig. En kreeg die dankzij Limeparts.

Een transparant imago toont zich ook in de keuze voor gevelbekleding.

Een kantoor is meer dan een plek waar mensen werken. Het is het uithangbord van een bedrijf of instelling. En
bij een uithangbord hoort een passende uitstraling. Niet in het minst dankzij opvallende of passende architectuur en gevelbekleding. En laat dat laatste net de specialiteit zijn van het Belgische Limeparts.
Tekst Niels Willaert | Foto’s Limeparts

Geanodiseerde platen spelen met variaties van lichtinval en reflecties in het nieuwe gebouw van STUVO.
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