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In vrijwel alle sectoren speelt staal een belangrijke rol. Of het nou gaat om

huishoudelijke apparaten, auto’s, kantoorpanden of woonhuizen: staal speelt een

grote rol bij de productie ervan.

Ook bij ventilatievoorzieningen en klimaatsystemen is staal essentieel. Zowel op functioneel

gebied als op esthetisch gebied, omdat veel van de stalen onderdelen ook zichtbaar zijn voor de

gebruikers van een gebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ventilatieroosters.

INNOVATIEF STAALTJE WERK

Het staal dat OC Waterloo gebruikt is afkomstig van TataSteel. Omdat zowel productie als

levering daar onder één dak geregeld is, zijn wij altijd in staat om maatwerk te leveren. Dit is van

wezenlijk belang, want elk gebouw is anders en vraagt dus ook om andere afmetingen van

ventilatiekanalen, luchtkasten en luchtroosters. De productie van staal is continue aan innovatie

onderhevig. Uitgangspunt hierbij is een langere levensduur van het product en een verminderde

milieubelasting bij de productie ervan. Deze innovatie maakt het mogelijk om steeds lichtere

soorten staal te produceren, zonder dat er aan kracht wordt ingeboet. Dit beperkt niet alleen de

hoeveelheid staal die nodig is om een klimaatsysteem te maken, maar zorgt er ook voor dat

deze minder ruimte inneemt in het gebouw waarin deze geplaatst wordt.

DUURZAAM STAALTJE WERK

Een van de belangrijkste voordelen van het werken met staal is de duurzaamheid. Staal is

namelijk het enige materiaal dat we kennen dat volledig recyclebaar is. Het is nooit op, maar kan

keer op keer worden hergebruikt zonder dat het aan kwaliteit of sterkte inboet. Continue
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doelstelling bij de productie van staal is het beperken van de CO2 uitstoot. Het staal dat wordt

gebruikt door OC Waterloo wordt geproduceerd volgens het Ultra-Low CO2 Steelmaking

(ULCOS) proces. Dit is een samenwerkingsverband van 48 Europese bedrijven en organisaties om

CO2-uitstoot in de staalproductie te halveren in 2050.

ESTHETISCH STAALTJE WERK 

Naast veel onzichtbare onderdelen, zijn er bij een klimaatsysteem ook veel zichtbare onderdelen

gemaakt van staal. Het is daarom belangrijk dat deze goed passen bij de ruimte waarin ze

geplaatst worden. We hebben daarom de beschikking over alle gebruikelijke staalsoorten die

vervolgens op elke gewenste manier op maat gemaakt kunnen worden. Zo zijn de zichtbare

stalen onderdelen van een klimaatsysteem ook esthetisch van de hoogste kwaliteit.

“Verminderde milieubelasting & volledig recyclebaar”
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