Thermaflex
Waalwijk

Nieuwbouw Thermaflex Waalwijk Locatie

Nieuw kantoor met ontvangstruimte
Thermaflex is een internationale speler
op het gebied van thermoplastische
schuim en technische isolatie voor
waterdistributiesystemen. Het bedrijf is
zich momenteel aan het ontwikkelen van
een productgerichte naar een moderne
klantvriendelijke onderneming. Een
nieuw kantoor met ontvangstruimte
is hiervoor noodzakelijk. Klantgericht,
transparant, innovatief en duurzaam
zijn hierbij kernwoorden.
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Rondom het gehele kavel met gebouwen
van Thermaflex komt een groene zoom.
In deze groene zoom komt het nieuwe
ontvangstgebouw met kantoor tegen
de gesloten zijgevel van de bestaande
loods aan. Door het op deze locatie te
situeren vormt het de eerste indruk
van het bedrijf als je het complex van
Thermaflex benadert. Zoals de CEO
Gerrit-Jan Baars het verwoord: “Ik kom

“Ik kom aan op de hoek Sluisweg/Zijlweg en ik kan er niet omheen: dit is Thermaflex”.

aan op de hoek Sluisweg/Zijlweg en ik
kan er niet omheen: dit is Thermaflex”.

Groene zoom rondom de gehele kavel

Hoek Sluisweg/Zijlweg - bestaande situatie
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Nieuwbouw Thermaflex Waalwijk Concept

Het nieuwe gebouw wordt een
inspirerende omgeving waarin het merk
functioneel en emotioneel beleefbaar

geperforeerde geprofileerde staalplaten met akoestische delen
photovoltage cellen

zonweringslamellen

wordt voor medewerkers, klanten en

techniek in het zicht

bedrijfspresentatie op wand

bezoekers. De nieuwbouw wordt het
visitekaartje van het bedrijf en draagt
zichtbaar uit waar Thermaflex voor
staat.
Het ontwerp bestaat uit een zilvere
metalen tube boven een transparante
onderbouw. De entree, het Inspirence
Center, de Academy en het restaurant
bevinden zich op de transparante begane
grond. In de tube komt het kantoor
met een open indeling, waar gewerkt
zal gaan worden volgens het ‘Nieuwe
Werken’.
De kantoor-tube blijft een meter of
4 los van de bestaande loods. Hier
ontstaat een klein langwerpig glazen
atrium, dat in open verbinding met
de entreehal staat. De zijwand van de

CO2 teller

bestaande hal gaat gebruikt worden voor

gastvrouw

bedrijfspresentatie.

lift
Zilvere metalen tube boven een transparante onderbouw.
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Nieuwbouw Thermaflex Waalwijk Ontwerp

Begane grond
De nieuwbouw krijgt een uitnodigende

laad- en loskuil

transparante plint van 4,2 meter hoog
en is ongeveer 800 m2 bvo. groot. Hier
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komen o.a. de entreehal met inspirence
center en de Academy. De entree komt te

vluchten

liggen op de kop van de nieuwbouw aan
de zijde van de Sluisweg. Een deel van
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oplaadpunt electische auto’s
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het programma, voornamelijk archief,
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opslag, twee vluchttrappen en een
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fietsenstalling wordt in de bestaande
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loods opgenomen.
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Laden/lossen
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Aan de Zijlweg blijven 4 overhead
deuren, die toegang geven tot de
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bestaande hal, in gebruik. Vrachtwagens
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vluchten

25

kunnen hier onder de nieuwbouw door
26

laden en lossen.

entree

Begane grond
Legenda
1.

Kennis overdracht

8.

Berging kantine meubelen

15. Trap

22. fietsenstalling

2.

Berging instructie materiaal

9.

Archief

16. Techniek schacht

23. Café/ontspanning

3.

Flex werkplek

10. Dames toilet

17. Product berging

24. Lockers/garderobe

4.

Bespreekplekken

11. Minder valide toilet

18. Schoonmakers

25. Receptie/gastvrouw

5.

Keuken

12. Heren toilet

19. Vluchttrappenhuis

26. Inspirience center

6.

Berging keuken

13. Werkkast

20. Werkkast

27. Leestafel/scherm/koffie

7.

Kantine

14. Lift

21. Postkamer/repro
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Nieuwbouw Thermaflex Waalwijk Ontwerp

Verdieping

Bedrijfspresentatie over gehele wand

Boven de transparante onderbouw komt
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techniek schacht

op de verdieping een tube-vormige
2

kantoor van ongeveer 67 meter lang en
1015 m bvo groot. De kantoor-tube staat
2

techniek
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op een aantal bijzonder vormgegeven

4

kolommen. De huid van de tube wordt
uitgevoerd in antraciet zilverkleurige
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geprofileerde aluminium beplating.
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Beide koppen van de kantoor tube zijn
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volledig van glas.
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1e Verdieping
Legenda
1.

Spreekkamer 24m2 (2)

7.

Pantry

14. Minder valide toilet

2.

Spreekkamer 16m2 (2)

8.

MER

15. Werkkast

3.

Projectruimte (3)

9.

Vluchttrap

4.

Gesloten werkplekken (14)

10. Lift

5.

Open werkplekken (32) +

11. Trap

Stand alone (4)

12. Heren toiletten

Ankerpunt (meet & koffie)

13. Dames toilet

6.
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Nieuwbouw Thermaflex Waalwijk Duurzaamheid

BREEAM very good
Thermaflex heeft als slogan: ‘Taking care
of energy and environment’, er zal dan
ook ingezet worden op een duurzaam
gebouw. De ambitie is om minstens
een BREAAM very good certificering te
verkrijgen.
Enkele maatregelen:
•

Warmte/ koudeopslag voor gehele
complex;

•

Flexibiliteit door kolomvrije
vloeren;

•

Atriumdak met halftransparante
zonnepanelen;

•

Optimale daglichttoetreding;

•

Individuele beinvloeding klimaat;

•

Zonneboiler restaurant;

•

Milieuvriendelijke materialen:

•

Hout met FSC-keurmerk;

•

Constructie van staal (100%
recyclebaar);

•

Een duurzaam Thermaflex: ‘Taking care of energy and environment’

Oplaadpunt elektrische auto’s.

Zomer; zonnewarmte wordt geweerd door overstek

Winter; gebruik maken van zonnewarmte
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Nieuwbouw Thermaflex Waalwijk Colofon
Locatie:
Veerweg 1
Opdrachtgever:
Thermaflex Isolatie B.V.
Ontwerp
2013 mei		

ir. Marc Ibelings BNA

Ontwerpteam:
Aat van Tilburg BNA/BNSP
ir. Tim Schuijt
Oppervlakte:
fno = 1178m2
bvo = 1815m2
fno/bvo = 0.65
Constructeur:
IMD, Rotterdam
Adviseur installaties & duurzaamheid:
DWA, Bodegraven
Werknummer:
1790
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www.ibelingsvantilburg.nl

