Klant aan het woord

Exclusieve en op maat gemaakte
luchtkanalen voor Bike Valley
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T

wee jaar geleden
opende Bike Valley
zijn deuren. Een
testcentrum voor
bedrijven actief in de aerodynamische sector, waar een
25-tal start-ups en spin-offs
een kantoorruimte huren.
Bike Valley is een prestigieus
project, waar ook de vooruitstrevende en ecologisch
geïnspireerde ventilatietechnieken van Benvitec terecht
een plaats hebben gekregen.

Benvitec is van oorsprong specialist in het in- en afdekken van
stortplaatsen. Ondertussen is het
bedrijf uitgegroeid tot een gespecialiseerde en betrouwbare partner
op het vlak van vier grote pijlers:
Environment, Plastics, Piping
en Building. Verspreid over drie
vestigingen werken er meer dan
tweehonderd werknemers. Elke
afdeling binnen Benvitec wordt
gerund als een entiteit op zich en
geniet van de vele voordelen van
een groot bedrijf.

Jelle Degens, project manager
Benvitec: “Aanvankelijk zijn we
bij Bike Valley betrokken geraakt
door onze expertise op het vlak
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van brandbeveiliging. Maar via een
gesprek met de bouwheer hebben
we onze andere specialiteiten
aangehaald en is ook het luik ventilatie in de picture gekomen. Na de
uitwerking van het concept dat met
enthousiasme werd onthaald hebben we de plannen professioneel
uitgetekend in Stabicad, de ideale
tool om dit uitdagende project tot
een goed einde te brengen.”

Ventilatie van A tot Z
Naast de veelbesproken windtunnel, waar door middel van een
speciale en unieke lasertechniek
de patronen van lucht en wind voor
coureurs getest kunnen worden,
is Bike Valley ook een plek waar
jongeren en start-ups een kantoor
huren. Dit maakt dat er verschillende units zijn, die elk op zich
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een specifieke luchtverversing en
–verspreiding vragen.
“Geen evident vraagstuk. Zeker niet
omdat er gekozen is voor een industriële look: alle technieken zijn
zichtbaar. We hebben beslist om
alle kanalen in de middengang te
plaatsen. Samen met roosterfabrikant Halton hebben we in Stabicad
een ideaal concept uitgewerkt
om de lucht overal op een goede
manier binnen te brengen en af te
voeren.”
“In dit project had niet elke partner
evenveel ervaring. Zo waren er
onder andere studenten van VTI
Beringen betrokken. De clashdetectie is op die manier ook onze
verantwoordelijkheid geworden.
Het is in elk project belangrijk om
alle plannen op elkaar te leggen en
botsingen op vlak van technieken

Stabicad was
de ideale
tool voor dit
project.”
vooraf in kaart te brengen en op te
lossen. Benvitec staat garant voor
een perfect werkende installatie,
die zonder clashes geplaatst wordt.
Er hoeft bovendien geen studiebureau aan te pas te komen, want wij
hebben alle expertise in huis om
het volledige ventilatietraject van A
tot Z tot een goed einde te brengen.
Zelfs wat betreft de opleiding aan
de klant en het onderhoud achteraf
is Benvitec uitstekend geplaatst
met een 24 op 24 uur service en
onderhoudsdienst .”

Benvitec

Voor elk project op maat
gemaakte luchtkanalen
Benvitec is een verdeler in België
van voorgeïsoleerde luchtkanalen
die tijdens hun eigen productieproces gebruik maken van de
exclusieve sandwichpanelen van
P3, een Italiaanse gespecialiseerde
fabrikant en tevens rechtstreekse
leverancier. In Bike Valley werden
binnen het gebouw traditionele
gegalvaniseerde kanalen geplaatst
en op het dak de exclusieve P3 kanalen voor buitentoepassing omwille
van de belangrijke meerwaarde
van dit product.
“Wij leveren perfect waterdichte
buitenkanalen met een luchtdichtheidsklasse D af. In de bouw wordt
er vaak met wat knip en plakwerk
een en ander afgekit. Geen ideale
oplossing, want de isolatie wordt
op lange termijn nat en verliest zijn

isolerende karakter. Wat wij samen
met P3 op de markt brengen, is
een buitenkanaal waarbij zowel de
binnenkant als de buitenkant van
aluminium beplating is vervaardigd
met als kern een polyisocyanuraat,
een isolatielaag van 3 tot 5 cm.
Het buitenkanaal is één geheel: er
is geen waterintreding mogelijk.
Ook wat betreft de verbinding van
deze buitenkanalen hebben we
een perfect waterdichte oplossing.
Belangrijk detail: onze buitenkanalen zijn geschikt voor LEAN en
BREEAM projecten.”
Milieu en ecologie zijn een rode
draad in het partnership met P3.
Zo heeft P3 samen met Benvitec
zelfreinigende luchtkanalen in het
gamma zitten, waarbij het ontwerp
geïnspireerd is door de natuur. “De
eigenschappen zijn gebaseerd op
die van een lotusbloem. Op nano-

structuur heeft een lotusbloem een
heel grillige oppervlakte, waardoor
er geen cohesie mogelijk is. Door
dit op nanovlak na te bootsen blijven ook de luchtkanalen zuiver.”
De isolatieplaten worden gemaakt
volgens een milieuvriendelijke en
gepatenteerde methode: zonder
schadelijke HFC’s, maar met water
als blowing agent. “Binnenkort
gaan we weer een stap verder. In
dertig procent van het productie
proces gaat P3 gebruik maken van
gerecycleerde petflessen. P3 is
voor ons de perfecte partner: onze
expertise met hun gespecialiseerde
en ecologisch geënte R&D levert
prachtige producten. Bovendien
kunnen we voor elk project op
maat gemaakte luchtkanalen
garanderen. Samen staan we bijzonder sterk in de markt.”
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