The right way
to building structures
Flexibele gebouwstructuren

voor ziekenhuizen

www.airdeck.com

U zoekt blijvende flexibiliteit in uw ziekenhuis?
Met Airdeck kiest u voor de juiste basis.
Airdeck zorgt voor een lichte gebouwstructuur
met grote overspanningen zonder balken of
ondersteunende muren. Daardoor krijgt u maximale
ruimte in de systeemplafonds voor het integreren
van technische installaties. Ook toekomstige
wijzigingen - zoals het herindelen van ruimtes of
het integreren van nieuwe toestellen of OK’s - zijn

met Airdeck eenvoudig te beheren. Zelfs verticale
doorvoeren van technieken behoren in samenspraak
met uw studiebureau tot de mogelijkheden.
Flexibiliteit begint bij de keuze van de juiste gebouwstructuur. Maak kennis met Airdeck en onze visie
op flexibel en balkloos bouwen.

Gebouwstructuur zonder balken
of ondersteunende muren
•
•
•

Meer ruimte voor technische installaties
Geen storende structurele elementen
Hoogtewinst

Eenvoudig doorvoeren
van technieken
•
•
•

Vlakke plafonds met uitstekende
bouwkundige karakteristieken
Snellere horizontale installatie van technische voorzieningen
Verticale installatie via schachten

Maximale
herindeelbaarheid
•
•
•

Toekomstbestendige gebouwstructuur
Eenvoudige herindeelbaarheid
Mogelijkheid tot toekomstige doorboringen dankzij onze
unieke boorprotocols

Airdeck is een open systeem voor balkloze gebouwstructuren met de
flexibiliteit om toekomstige wijzigingen in ziekenhuizen eenvoudig
te beheren. Met Airdeck wordt de complete gebouwstructuur en het
bouwproces geoptimaliseerd.
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Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

OPPERVLAKTE: 100 000 m² -in uitvoering-
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Referenties
Airdeck werd reeds gebruikt voor de gebouwstructuren van meer dan 100 gebouwen. Meer dan
700.000 m² aan Airdeck-vloeren werden reeds
gerealiseerd, waarvan 210.000 m² ziekenhuizen.
We zijn actief in Europa, het Midden-Oosten,
Amerika,...
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OPPERVLAKTE: 3 000 m² -in uitvoering-

OPPERVLAKTE: 3 400 m² -in uitvoering-

UZ Leuven Protonenbunker Leuven

AZ Sint-Lucas Kinderpsychiatrie Brugge
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OPPERVLAKTE: 5 500 m² -in uitvoering-

OPPERVLAKTE: 30 000 m²

UZ Leuven Kinderpsychiatrie Leuven

UZ Leuven Fase IVb Vrouw en Kind Leuven

Overige flexibele ziekenhuizen met Airdeck:
Ommelander Ziekenhuis Scheemda (NL) - 27 500 m²
UZ Leuven Fase VI Psychiatrie Leuven - 11 000 m²
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare - 5 000 m²
Ziekenhuis Oost-Limburg Genk - 5 000 m²
Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt - 3 500 m²
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Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik
OPPERVLAKTE: 20 000 m²

Gegarandeerde structurele bouwconcepten door het gebruik
van lichtgewichtvloeren met minder beton en staal.
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Maak kennis met de
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share success

fast, simple
& good

Een ziekenhuis bouwen moet
snel, eenvoudig en efficiënt
verlopen. Bij Airdeck begrijpen
we de complexiteit van het vak.
Met veel know-how, de juiste
aanpak en onze unieke methode
van co-ontwikkeling, dragen wij
bij tot het leveren van excellente
gebouwstructuren met blijvende
flexibiliteit voor toekomstige
wijzigingen.
Dat is onze duidelijke en
duurzame manier om gebouwen
te voorzien van een circulaire
bouwwaarde. Via continue
verbetering en innovatie
brengen wij Airdeck altijd tot
het hoogste niveau.
We nodigen u uit om samen
ziekenhuisprojecten uit te
werken. Zo kunnen we onze
successen ook met u delen.
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Interesse in Airdeck?

1308-366/1/20170511

Vragen of opmerkingen?
Aarzel niet om ons te contacteren!

Airdeck Building Concepts nv
Prins Bisschopssingel 36 bus 7
3500 Hasselt
T +32 11 37 48 00
F +32 11 26 96 01
info@airdeck.com
www.airdeck.com

