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Inalfa Roof Systems Wereldwijd

Beijing, China

 

Venray, Nederland - Hoofdkantoor 

Shanghai, China

 

Auburn Hills, VS

 

Irapuato, Mexico Chongqing, ChinaKrakovany, Slowakije

Wereldwijd
Inalfa Roof Systems is een van de 

grootste leveranciers van schuifdaken 

voor de automobielindustrie, met een 

wereldwijd marktaandeel van circa 

25%. Het bedrijf is onderdeel van 

BHAP (Beijing Hainachuan Automotive 

Parts) uit China. Mercedes, Audi, BMW, 

Volkswagen, Volvo Ford, Land Rover 

en Jaguar zijn enkele van de vele 

automerken die zij voorzien van de 

Inalfa zonnedaken. 

Corporate identity
Als architect van het hoofdkantoor voor 

Inalfa te Venray zijn we gevraagd voor 

architectonisch advies voor nieuwe 

en bestaande vestigingen van Inalfa 

wereldwijd. Op dit moment hebben 

we naast Venray Nederland voor 6 

vestigingen in China,  VS, Mexico en 

Slowakije geadviseerd. Hierbij kijken 

we naast de logistieke opzet naar de 

esthetische kwaliteit van de gebouwen. 

Uitgangspunt voor de architectuur is het 

hoofdkantoor in Venray.
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Inalfa Venray, Nederland

Gestroomlijnd
In 2016 won Ibelings van Tilburg 

architecten samen met Van der Heijden 

bouw en ontwikkeling de prijsvraag voor 

het nieuwe hoofdkantoor van Inalfa in 

Venray. Het nieuwe hoofdkantoor met 

productiehal aan de A73 is een gebouw-

ensemble met een gestroomlijnde 

vormgeving, passend bij een bedrijf 

werkzaam in de automotive industie.

Bijna 1000 mensen werken hier.

Architectonische eenheid
De nieuwbouw voor Inalfa bestaat 

uit een kantoor en een grote hal. De 

voorgevel van het kantoor is rond 

en heeft hier zijn markante entree, 

vormgegeven als ware het de grill van 

een auto. De hal ligt direct achter tegen 

het kantoor aan en schuift daar zelfs 

gedeeltelijk onder. Kantoor en hal 

vormen een architectonische eenheid.

Hoofdkantoor Inalfa - gestroomlijnde vormgeving

Centraal atrium met glazen dak en met hout beklede binnengevels Grote open werkvloeren

7.840 m2

16.160 m2

kantoor  

bedrijfshal
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Inalfa Venray, Nederland

Legenda

1. Entree

2. Receptie

3. Atrium

4. Trap & Lift 

5. Vergadercentrum 

6. Toiletten

7. Kantoor

8. Restaurant

9. Lab/Werkplaats

10. Magazijn Grondstoffen

11. Luifel

12. Vide Magazijn Grondstoffen

13. Vide Productiehal

14. Vide Magazijn eindproducten 

15. Mezzanine/’Skywalk’

16. Douches, Toiletten, Locker-

room & Garderobe

17. Dakterras restaurant

18. Boardroom met ‘venster’

1e Verdieping - entree niveau

Langsdoorsnede over het atrium, restaurant en hal
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Inalfa Beijing, China

Vogelvlucht met op de voorgrond de hoofdentree op de hoek

Kantoor en entree gezien vanaf maaiveld

Betreft een greenfield in Beijing China 

voor een nieuwe vestiging van Inalfa. 

Drie varianten hebben we voor deze 

locatie ontwikkeld, waarbij vooral de 

lay-out van het kantoordeel verschilde. 

Gekozen is voor de variant met een 

drie verdiepingen hoog kantoor met 

de entree op de hoek. Bijzonder in dit 

gebouw is een kleine wintertuin met 

groot daklicht die opgenomen is op 

de overgang van de entreehal naar 

het kantoordeel. Boven de entree is de 

kenmerkende boardroom met groot 

venster toegepast, zoals dit ook in Venray 

het geval is

5.660 m2

21.400 m2

kantoor  

bedrijfshal
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Inalfa Beijing, China

Begane grond 1e Verdieping

2e Verdieping De vestiging in aanbouw
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Legenda

1. Entree

2. Receptie

3. Ontvangst

4. Productpresentatie

5. Trap & Lift 

6. Toiletten

7. Lab/Werkplaats

8. Productiehal

9. Vide entree

10. Kantoor

11. Atrium met  

wintertuin

12. Douches, Toiletten, 

Lockerroom & 

Garderobe

13. Vide wintertuin

14. Techniek op dak

15. Boardroom met 

‘venster’

Zicht de hal in

Zicht de hal in
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Inalfa Shanghai, China

Bestaande vestiging waarbij de gevel 

visueel een upgrade heeft gekregen in 

de nieuwe Inalfa huisstijl. Hierbij is de 

gehele gevel van het kantoorgebouw 

bekleed met de zilver metallic sandwich 

panelen die ook bij het hoofkantoor in 

Venray zijn toegepast. De glasstroken 

hebben ook de typische gestroomlijnde 

uiteinden gekregen. Het middendeel bij 

de hoofdentree is vormgegeven in de 

nieuwe Inalfa huisstijl met als bekroning 

ook het grote typerende afgeronde 

venster met logo boven de entree. De 

plint van het gehele kantoor gebouw 

heeft als contrast een donkergrijze 

kleur gekregen. Het portiershuisje bij de 

entree is in dezelfde stijl meegenomen.

Schetsvoorstel voor de upgrading van de bestaande gevel met de nieuwe huisstijl

Vogelvlucht van het voorstel voor de upgrading van de bestaande gevel en entree

3.400 m2

9.500 m2

kantoor  

bedrijfshal
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Inalfa Shanghai, China

Bestaande gevel Nieuwe gevel met 50mm dik sandwich-paneel 

en brede aluminium strip rond de raamstroken

Bestaande voorgevel voor upgrading De nieuwe entree gevel met herkenbare inalfa elementen als de afgeschuine raamstroken en 

het ‘venster’ boven de entree
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Inalfa Auburn Hills, VS

Vogelvlucht van het voorstel van de nieuwe vestiging in Auburn Hills VS

Voorgevel met hoofdentree

Betreft een greenfield in Auburn Hills 

VS waar een nieuwe vestiging van Inalfa 

gaat komen, met de werktitel ‘Big Box’. 

Drie varianten hebben we voor deze 

locatie onderzocht. Hierbij is vooral 

gezocht naar manieren om de grote 

hal architectonisch te integreren met 

het kantoordeel, zodat één geheel 

ontstaat. Ook is in alle drie de varianten 

gekeken hoe door middel van een 

centraal atrium daglicht zo optimaal 

mogelijk het grote gebouwvolume 

binnen kan binnendringen. Bijzonder 

detail is dat in de plannen de kantoren 

voorzien worden van een groot overdekt 

buitenterras.

14.800 m2

36.500 m2

kantoor  

bedrijfshal
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Inalfa Auburn Hills, VS

Begane grond 1e Verdieping

2e Verdieping
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Legenda

1. Entree met receptie

2. Hoofdtrap

3. Lift 

4. Toiletten

5. Restaurant

6. Productiehal

7. Lab/Werkplaats

8. Douches, Toiletten,  

Lockerroom & Garderobe

9. Kantoren

10. Vide entree

11. Wintertuin

12. Boardroom met ‘venster’

13. Buiten terras

Zicht de hal in

Zicht de hal in
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Inalfa Krakovany, Slowakije

Vogelvlucht van de bestaande vestiging met op de hoek de nieuwe entree en uitgebreide kantine

Op de hoek de nieuwe entree en links de uitgebreide kantine 

Een bestaande vestiging van Inalfa in 

Slowakije. Hier betrof het de upgrading 

van de hoofdentree en de uitbreiding 

van het restaurant. De nieuwe 

entreehal met hoofdentree is overhoeks 

gepositioneerd, waardoor deze zich 

meer richt op de entree van het terrein. 

Tevens is een deel van het dak boven 

de entreehal verhoogd en voorzien van 

een glasstrook rondom, waardoor de 

entreehal meer daglicht en allure krijgt. 

In de verbouwing is de vergroting van 

het direct aan de entreehal grenzende 

restaurant direct meegenomen.

1.750m2

11.800m2

kantoor  

bedrijfshal
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Inalfa Krakovany, Slowakije

Nieuwe zijgevel met zicht op het restaurant Nieuwe entree met balie en daklicht

Bestaande situatie zijgevel Bestaande situatie entree
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Inalfa Irapuato, Mexico 

Vogelvlucht bestaande vestiging in Irapuato Mexico met het voorstel voor een nieuwe kantoorgevel en uitgebreide entree

Voorstel nieuwe kantoorgevel, vergrote entree en luifels voor het laden en lossen

Het betreft hier een plan voor de 

uitbreiding van het kantoordeel en een 

nieuwe entreehal op de kop van het 

kantoor. De gelegenheid wordt meteen 

te baat genomen om het kantoor in de 

nieuwe huisstijl uit te voeren. Ook het 

bestaande deel van het kantoor wordt 

meegenomen in de nieuwe zilverkleurige 

aluminium geprofileerde gevelpanelen. 

Tevens worden in het plan de laad- en 

losdokken voorzien van luifels.

800m2

11.200m2

kantoor  

bedrijfshal
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Inalfa Irapuato, Mexico 

Nieuwe zijgevel met zicht op het kantoor met restaurant Nieuwe entree in de Inalfa huisstijl

Bestaande situatie Bestaande situatie entree
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Inalfa Chongqing, China

Vogelvlucht nieuw te bouwen vestiging in Chongqing China

Zicht op het entree gebouw en het kantoor met centraal in het midden de hoofdentree

Entree centraal in het midden
Betreft een greenfield in Chongqing 

China waar een nieuwe vestiging van 

Inalfa gaat komen. Vier varianten 

hebben we voor deze locatie onderzocht. 

Hierbij zijn ook twee verschillende 

posities voor de hoofdentree bekeken. 

Een variant met de entree op de hoek en 

een variant met de entree centraal in het 

midden van het kantoor. De op deze twee 

pagina’s afgebeeld variant betreft er een 

met de entree centraal in het midden 

van het kantoor. De uiteindelijke keuze 

welke variant het gaat worden staat 

momenteel nog ter discussie.

2.800m2

14.100m2

kantoor  

bedrijfshal
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Inalfa Chongqing, China

Begane grond 1e Verdieping
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Legenda

1. Entree met receptie

2. Hoofdtrap

3. Toiletten

4. Lab/werkplaats

5. Douches, Toiletten,  

Lockerroom & Garderobe

6. Restaurant

7. Productiehal

8. Vide entree

9. Kantoren

10. Dakterras

Zicht de hal in



18

Locatie:
Beijing, China
Shanghai, China
Auburn Hills, VS
Krakovany, Slowakije
Irapuato, Mexico
Chongqing, China
 

Opdrachtgever:
Inalfa Roofsystems, Venray

Ontwerp:
2014 februari - heden   ir. Marc Ibelings BNA 

Ontwerpteam:
Aat van Tilburg BNA/BNSP
ir. Tim Schuijt

Aannemer:
Hoofdkantoor Venray: 
Van der Heijden bouw en ontwikkeling

Werknummer:
1816  Beijing, China
1821  Shanghai, China
1827  Auburn Hills, VS
1837  Krakovany, Slowakije
1840 Irapuato, Mexico
1848 Chongqing, China





www.ibelingsvantilburg.nl


