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Duurzame verbouwing Doetinchem (PCM)



Foto:

TEN HAG MAKELAARS

De Gezellenlaan 10 in Doetinchem is één van de meest duurzame gebouwen in de regio. Het is

een gerenoveerd kantoorgebouw met duurzaamheidsklasse A+. VANAD Comvio en de GGD en

Hooiberg Vastgoed zijn hier gevestigd. De overige ruimte (zo’n 520 m2 moderne kantoorruimte)

zijn als all-inclusive te huur. Het pand is volledig gerenoveerd met onder andere een C3 PCM

Klimaatplafond, waar door toepassing van decentrale ETW units het binnenklimaat gezond

wordt geventileerd. Het energielabel van dit pand is verbeterd van een label E naar een label A.

Het pand wordt opgeleverd door Emotion Concepts in samenwerking met Ten Hag Makelaars

inclusief:

PCM klimaatplafonds

Energielabel A+

Flexibele indelingsvarianten

Centrale hal / entree

Ledverlichting

Volledig geconditioneerd

Wij zijn er trots op dat wij mochten meedenken bij deze crEAtieve manier van renoveren van E

naar A. OC Autarkis heeft niet alleen advies gegeven over de techniek en toepassingen van PCM,

het uitvoeren van de renovatie is in samenwerking met partners volledig verzorgd.

Gezellenlaan in Doetinchem
Duurzaamste gebouw in de regio dankzij renovatie met PCM

klimaatplafonds.



  

Het C3 PCM Klimaatplafond is op een eenvoudige en duurzame wijze toegepast om te

verduurzamen en daadwerkelijk energiezuinig te zijn. Door de gezamenlijke aanpak met alle

partners is het label van een energieverspillende E naar een energiezuinig A label gegaan, met

enkel een zeer kleine gasaansluiting voor verwarmen.



 

Enkele weetjes op een rij:

1200 m2 C3 PCM klimaatplafonds op 2 verdiepingen

Ontwerp, dimensionering en montage

Stalen tegels 600x600 mm RAL 9010 van OC Waterloo

PCM 23 in Crystal Storage panels 149 en 198 mm

Met geïntegreerde onzichtbare roosters

Gezond met CO2 gestuurde ETW units

Compleet met LED panelen

Door OC Waterloo zijn ook dakkappen en appendages geleverd 

Interieur ontwerp door Emotion Concepts

Opdrachtgever: Hooiberg Vastgoed 

Zelf ook renoveren en verduurzamen met PCM? Neem contact op met ons team.  
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