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bestellen, het afleveren tot en met uitvoering en montage. Een ander
aansprekend project is de nieuwbouw van Thialf. Maar we doen ook
veel renovatieprojecten, onder meer het restylen van bedrijfshallen.
Gevelrenovatie is niet alleen een uitstekende manier om een gebouw
er weer als nieuw uit te laten zien. Het is tegelijkertijd het ideale moment
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om isolatiewaardes te verbeteren en andere energiebesparende maatregelen door te voeren. MSP heeft een platte organisatie met korte
lijnen tussen de werkvoorbereiders, de projectleiders en de monteurs
op de bouw. Onze tekenaars denken graag mee in het proces en
komen vaak met originele en kostenbesparende oplossingen.” ❚

Beeld: MSP Dak & Wand

Geen uitdaging te hoog!
Als allround dak- en gevelspecialist heeft MSP Dak & Wand uit Heerenveen een opmerkelijke voorkeur. “Wij
zoeken écht naar de moeilijke projecten, omdat dáár onze kracht zit,” zo stelt Jesmer Kuiper, Project Manager.
“De nieuwbouw van sporthal Dillenburcht in Drunen met een bijzondere buitengevel van strekmetaal is hier een
perfect voorbeeld van.”
Kuiper: “Sporthal Dillenburcht is een ontwerp van De Twee Snoeken.
De aannemer is in november 2016 met de bouw gestart. De sporthal heeft in feite een dubbele gevel. De kern van het gebouw is een
staalconstructie. Hierop hebben we een bouwkundige en isolerende
binnenschil bestaande uit antraciete sandwichpanelen van Cladding
Point gemonteerd. Deze panelen zaten er al vrij snel omheen, waardoor het gebouw al in een vroegtijdig stadium wind- en waterdicht
was. Op dit moment zijn we bezig met de esthetische buitenschil
van het gebouw. De buitengevel is van geanodiseerd strekmetaal en
daar zit ook meteen een stuk van de complexiteit van dit project.
Omdat strekmetaal open is, is het een ideaal product voor balustrades, schuttingen, balkonhekken en dergelijke. Strekmetaal wordt
door gevelbouwers niet zo vaak toegepast. Het bijzondere aan het
in dit project toegepaste strekmetaal is het gatenpatroon. De gaten
variëren in grootte. Aan de onderkant van de platen zijn de gaten klein
en er zit een verloop in naar grote gaten boven. Het gatenpatroon

‘Bij het nieuwe Thialf hoort
een spectaculaire wand!
Wij bedachten de creatieve
oplossing...’

“Het bijzondere aan het in dit
project toegepaste strekmetaal
is het gatenpatroon”
moet over de hele gevellengte, dus ook om de hoeken gelijkmatig
doorlopen. Voor zover ik weet, is strekmetaal op deze manier nog
nooit toegepast.”

Allround dak- en gevelbedrijf
MSP Dak & Wand is een allround dak- en gevelbedrijf. Kuiper: “Wij
zijn gespecialiseerd in staal en aluminium en verzorgen het volledige
traject vanaf de engineering, het maken van werktekeningen, het
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