UTRECHT | Stadsschouwburg

UTRECHT | Stadsschouwburg

SPECIALS
“Dit renovatieproject kende diverse specials,
zoals elektrisch afsluitbare uitgangen ten
behoeve van de beweegbare tribune in De
Blauwe Zaal, alsmede specialistisch hang- en
sluitwerk.” Krukken, paniekbalken, elektrische
anti-panieksloten, deurdrangers in kleur, ook
het programma op het gebied van hang- en
sluitwerk kende een grote variatie. “Het was
voor ons een compleet project. De aannemer
kreeg het materiaal op het afgesproken
moment montage-gereed aangeleverd en kon
het als bouwpakket monteren en afwerken.” ❚

Specialistisch hang- en sluitwerk.

westag nederland
Leverancier van hoogwaardige
platen, panelen & deuren

'De architect heeft een totaalbeeld; de aannemer moet het zo gemakkelijk mogelijk kunnen monteren'.
Vmbo Melanchton Berkroden

‘IEDERE DEUR-KOZIJNCOMBINATIE

		 IS OP MAAT’
De ervaring van Westag Nederland als ‘meedenkend producent’ van deuren en kozijnen voor dat andere Utrechtse cultuurgebouw – TivoliVredenburg – kwam goed van pas tijdens de renovatie van de Stadsschouwburg,
vertelt commercieel directeur Arno de Haan. “Hoge eisen op het gebied van
brandveiligheid, geluidisolatie, detaillering en afwerking gaan bij dit soort
projecten samen met een flexibele productie en aanlevering op maat van
de opdrachtgever.”
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170 stalen kozijnen – inclusief houten deuren en hang- en
sluitwerk – produceerde en leverde Westag Nederland voor
de in ere herstelde Stadsschouwburg. En geen enkele deurkozijncombinatie is dezelfde. 170 maatwerkcombinaties,
dat lijkt extremer dan het is, zegt De Haan. “Zodra wij per
combinatie de afmetingen en het eisenpakket weten, start
ons technisch voorwerk. De architect heeft een totaalbeeld,
en de aannemer moet het zo gemakkelijk mogelijk kunnen
monteren. Daarbij kunnen wij als specialist adviseren over
de eindsituatie en de gebruikseisen. Die uitgangspunten
hebben wij maximaal gecombineerd, of het nu ging om een
eenvoudige toiletdeur of dubbele compartimenteringdeuren met een brandwerendheidseis van 60 minuten en een
geluidsisolatie tot 47dB.”
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Stadsschouwburg Utrecht

Compleet in binnendeuren en kozijnen
≤ 57dB geluidsisolerend
≤ 90 minuten brandwerend
Clean touch deur, vingerafdrukbestendig
GetaLit® hpl in iedere kleur en gewenste print

Stadsschouwburg Utrecht

T 0348 - 55 81 81

www.westag.nl
De Doelen Rotterdam
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