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Orangeworks ontwerpt, fabriceert en installeert proces equipment voor de voedingsmiddelen

industrie en verkoopt en installeert deze wereldwijd. Het bedrijf blijft groeien en heeft daarom

besloten haar twee locaties te combineren in Oss. Met diverse efficiencyvoordelen als gevolg: alle

processen bevinden zich bij elkaar. En dat in een pand met goede faciliteiten, veel flexibiliteit qua

inrichting en een inspirerende omgeving voor de collega’s.

ONTWORPEN OP DUURZAAMHEID

Orangeworks heeft veel zorg besteed aan een bedrijfspand met duurzaam ontwerp. Het gebouw

is zeer goed geïsoleerd, zo goed als luchtdicht gebouwd en voorzien van meer dan 4000 m2

zonnepanelen voor de energieopwekking. Met een productieoppervlak van meer dan 10.000 m2

krijgt Orangeworks voldoende ruimte voor verdere groei. Het ontwerp kenmerkt zich door de

hoogwaardige uitstraling en het open karakter. De productiehal wordt door middel van veel glas

verbonden met het kantoor. Het Keltenbos, waaraan het gebouw grenst, loopt over in het

terrein rondom het gebouw en creëert dit een rustige, aantrekkelijke werkplek. Het gebouw

wordt gerealiseerd door Heembouw, zij realiseerde in 8 maanden tijd het nieuwe pand, dat

bestaat uit een bedrijfshal van 10.192 m² met kantoor van 1.678 m² en mezzanine van 413 m².

Habeon Architecten maakte het ontwerp.

Vloerroosters complementeren
ontwerp Orangeworks

Het nieuwe bedrijfspand van Orangeworks in Oss is uitgerust met
esthetische roosters type ACG.



 

In dit strakke ontwerp passen natuurlijk alleen maar high end roosters, welke Orange Climate

Waterloo leverde. Bij een luchtdicht gebouw is het correct ventileren en het toepassen van de

juiste luchtstromen erg belangrijk. Vandaar ook de diverse roosters in het gebouw, zoals de ACG

vloerroosters voor in kantoor (zie foto's) inclusief Plenum boxen met vele verschillende

afmetingen en aansluitingen, maar ook:

Ventielen - AV

Wandroosters - DSR

Wandroosters - RTC

Brandwerende wandroosters – LVV-40

Plafondroosters – MWVPD

Plafondroosters - WPD

Buitenluchtroosters – WG-EF

https://www.orangeclimate.com/nl/ocwaterloo/producten/roosters/deur-en-wandroosters
https://www.orangeclimate.com/nl/ocwaterloo/producten/roosters/brandwerende-ventilatieroosters
https://www.orangeclimate.com/nl/ocwaterloo/producten/plafondroosters/geperforeerde-plafondroosters-




  

Bekijk de referentievideo binnenkort hier. 

 

Zelf ook roosters toepassen die perfect passen in het esthetische ontwerp? Neem vandaag nog

contact op. 

https://www.orangeclimate.com/nl/contact/oc-waterloo


Orange Climate
Albert Einsteinweg 10

5151 DL Drunen - Holland

+31 416 672 200

info@orangeclimate.nl
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