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In 2018-2019 is dit hotel in Cadzand gerenoveerd en uitgebreid met een groot nieuwbouw deel.

Bovengronds wordt er een oppervlakte van 6.000 m2 gebouwd, terwijl er ondergronds maar

liefst 4.900 m2 verstopt zit. Het gehele project wordt opgeleverd in 2019.

VOOR DIT HOTEL LEVEREN WIJ ALLE APPENDAGES (EXCLUSIEF DE BRANDKLEPPEN) EN DE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN.

Dubbele functie in speciaal rooster

Er zijn speciale retourroosters geleverd (68 stuks) in een zogenoemde “hoteluitvoering”.

De roosters zijn ontworpen met een dubbelfunctie:

zowel voor de luchtaanzuig als inspectieluik. Het

inspecteren en onderhouden van de

ventilatorconvector en kleppen wordt zo

vereenvoudigd. Omdat er 5 verschillende type

hotelkamers zijn, zijn er ook 5 verschillende types van

deze retourroosters geleverd. Er zijn 17 condensbakken

in satelliet uitvoering geleverd, in vier verschillende types en 1 zeer speciale condensbak welke

direct als kanaalaansluiting wordt toegepast. De ventilatorconvectoren zijn voorzien van een

aanzuig- en uitblaasplenum. Vanuit het uitblaasplenum worden middels geluiddempende

flexibele slangen aansluitingen gemaakt op onze hoog inducerende wandroosters. 

De levering van deze roosters verliep uiteraard per verdieping, om een snelle montage te

bespoedigen. 

Frisse lucht in delen geleverd

Hotel te Cadzand
Make-over hotel in Cadzand uiteraard uitgevoerd met lucht en

verdeelapparatuur van Orange Climate.



Voor de nieuwbouw en renovatie zijn twee complete

plug-and-play luchtbehandelingskasten geleverd, beide

inclusief meet- en regeltechniek. Om door de smalle

doorvoeropeningen in het pand te kunnen, is een van

de kasten in losse delen geleverd en ter plaatsen

gekoppeld.

Vanaf het voorjaar 2019 is het hotel weer volledig beschikbaar en kunnen alle gasten genieten

van frisse, gezonde lucht en prachtige roosters. Meer weten over dit project? Neem gerust

contact met ons op. 
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