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Een hoogtepunt van de nieuwe terminal is het indoor Compact Transit System ( CTS ),

die passagiers en hun bagage over de hele luchthaven vervoert. Het doel is om het

gemakkelijker te maken voor reizigers om binnenlandse en internationale

verbindingen te maken zonder dat men twee keer door de beveiliging hoeft.

Voor de uitbreiding van Calgary Airport werd OC Waterloo benaderd voor een uitdaging met

de vloerroosters. De architect wilde unieke vloerroosters en dit kon nergens binnen VS en

Canada gerealiseerd worden. Op basis van de bouwkundige tekeningen van de klant heeft OC

Waterloo de roosters dusdanig getekend dat ze meelopen met de architectuur van het pand. De

delingen van de roosters lopen gelijk met de delingen van ramen en wanden.

Verder heeft OC Waterloo ervoor gezorgd dat er sparingen in de roosters zijn gemaakt waar

er constructiedelen, leidingen, kolommen en televisie schermen door het rooster komen. Hierbij

is er altijd gekeken naar de sterkte van de roosters, zodat deze altijd beloopbaar blijven.
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Doordat telkens de architectuur gevolgd moest worden is geen rooster gelijk qua maatvoering.

OC Waterloo heeft besloten elk rooster afzonderlijk te tekenen en te voorzien van een specifiek

Nieuw terminal op Calgary
Airport, Canada

In Calgary, Canada is op het internationale vliegveld een nieuw
terminal gebouwd.



tagnummer. De tagnummers zijn gemaakt op de randen en verwijderbare binnenwerken. Op

deze wijze is voor de klant een enorme besparing gemaakt met betrekking tot de montage

tijd. Ook voor de toekomst is het eenvoudig om bij schoonmaak en service werkzaamheden de

roosters te verwijderen en weer op de goede plek terug te leggen.

Het resultaat? Meer dan 8 km aan roosters, waarvan geen één rooster hetzelfde is. Dit maakte

Calgary Airport ons grootste project van vloerroosters ooit.

Door de goede samenwerking tussen de klant, de lokale agent en OC Waterloo zijn de

architect en investeerder zo enthousiast geworden dat OC Waterloo ook de opdracht heeft

gekregen om voor dit zelfde project honderden meters wandroosters met speciale kleine

schoepafstand van 6mm te leveren.
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