Informatiekaart
referentie
PCM Verbouwing, Hengelo

Gebouw Victa
Victa Hengelo renoveert met PCM en ondergaat een complete
metamorfose.
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Victa Hengelo zocht een nieuwe locatie in verband met uitbreidingswensen. Op haar huidige
kantorencomplex was er echter nog ruimte en werd er besloten om ‘intern’ te verhuizen (van de
3e etage naar de begane grond + 1e etage). In een kort tijdsbestek zijn deze twee etages
compleet gerenoveerd.
In samenwerking met PCM Kennispartner Intramax is er een complete metamorfose ondergaan.
Vanuit een casco ruimte is er opgebouwd, inclusief C3 Comfort PCM Klimaatplafonds. De
opdrachtgever koos er voor om geen koelmachine toe te passen, maar volledig uit te gaan van
de werking van de PCM accu. Met de natuurlijke temperatuurverschillen in Nederland tussen
dag en nacht, zal het PCM klimaatplafond hier ook naar volle tevredenheid werken.
1200 m2 op 3 verdiepingen
Ontwerp, dimensionering en montage
Stalen tegels 600x600 mm RAL 9010 van OC Waterloo
PCM 23 in Crystal Storage panels 146 en 198 mm
Met geïntegreerde onzichtbare roosters
Gezond met CO2 gestuurde ETW units
Compleet met LED panelen
Interieur ontwerp door Emotion Concepts
Opdrachtgever: Ten Hag makelaars

Een foto impressie van het eindresultaat

Meer weten over dit project? Bekijk onze referentievideo

Zelf ook je vastgoed renoveren en tegelijkertijd verduurzamen? Neem contact op met een van
onze adviseurs.

Over Victa
Victa wil al haar klanten ontzorgen op het gebied van informatievoorziening en management
dashboarding. Dit doen ze met de intuïtieve Business Intelligence (BI) software QlikView en Qlik
Sense. Victa timmert al jaren aan de weg en heeft bij leverancier Qlik inmiddels de Elite status
gekregen vanwege haar grote staat van dienst. Naast de levering van Qlik software en licenties
levert Victa ook business consultancy, opleidingen en projectmanagement op het gebied van
Qlik en dashboarding. Meer weten over Victa? Bekijk de website.
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