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PLAFONDROOSTERS ZORGEN VOOR TOCHTVRIJ EN COMFORTABEL KLIMAAT

“Messe Düsseldorf” is een van de grootste beursgebouwen in Duitsland. Het congrescentrum is

gelegen aan de Rijn, nog geen 10 minuten van Airport Düsseldorf. Het gebouw telt zo’n 305.000

m2 en is verdeeld in 19 hallen met congresruimten, beurshallen, vergaderzalen en kantoren. Van

2000 tot 2023 loopt hier een groot renovatie project, waarbij Installateur Lufttechnik GmbH & Co

(www.ltv.de) uit Viersen de maatwerk producten van Orange Climate Waterloo toepast in de

renovatie van de kantoren en vergaderzalen.

Sinds het begin van het project leveren wij iedere twee jaar een verse lading producten, om een

nieuw gedeelte van de renovatie op te leveren. Iedere levering bestaat uit lijnroosters van het

type CSV. Deze roosters zijn op maat gemaakt, inclusief een verstek afwerking en aluminium

binnenwerk. De horizontale uitstroming is vlak, niet turbulent en hoog inducerend. De afwerking

ten opzichte van het plafond is strak en volledig geïntegreerd met de verlichting. Dit biedt een

rustig en strak design.

Alle geleverde producten zijn gelabeld voor een snelle verwerking tijdens het installeren. Hiermee

ontzorgen we de installateur en helpen we onze klant om verwerkings- en faalkosten te

beperken. In totaal zijn er ruim 700 stuks geleverd en volgen er zeker nog 300 extra units tot

oplevering in 2023.

Uitdagingen bij renovatie Messe

Omdat het een renovatie betreft in een bestaand gebouw is op voorhand nauwgezet ontwerpen

erg belangrijk. OC Waterloo heeft een zeer gedetailleerde uitwerking van de lijnroosters

gerealiseerd hetgeen een groot voordeel qua montagetijd ten gevolg had. Om voldoende

ventilatielucht op een comfortabele wijze in te blazen is er gekozen voor een 3-slots uitvoering.

Messe Düsseldorf
Prachtig lijnenspel van OC Waterloo zorgt voor comfortabel klimaat in

Internationaal congrescentrum.



Door onze expertise leveren wij een mooi product dat een comfortabel en tochtvrij klimaat

oplevert.

Voor het eindresultaat zie hieronder enkele opleveringsfoto’s 

 



 

Bekijk voor meer informatie over dit project onze referentievideo

 



OC Waterloo
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