
info@duall.biz •  www.duall.biz
Steenweg 3.13, 3540 Herk-de-Stad  • t +32 13 42 43 44WeAreDuall

Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

D e  G u l d e  S c h o e n
@ Melkmarkt, Antwerpen

BEDRIJFSBOUW

Takenpakket
Uitvoeren HVAC
Sanitaire installaties

Specificaties
Beschermd historisch herenhuis

Uitrusting
Warmtepompen individueel bedienbaar 
per suite en vanuit een centrale bediening 
in het hotel
Sanitaire toestellen van topniveau
Ventilatie Systeem D
Waterverzachters
Vloerverwarming in de 
gemeenschappelijke delen

Bediening
Individuele bediening in elke suite

Producten
Ventilatie in de suites: Samsung 
Ventilatie in het restaurant: Swegon
Warmtepompen: Samsung
Waterverzachter: SYR
Ketel: ACV Heatmaster
Drukverhogingsinstallatie: DAB
Vloerverwarming: Giacomini

Team Duall
Projectleider: Lieven
Uitvoering: Pascal (hotel) & Michiel 
(restaurant)

www.deguldeschoen.be

In het hart van Antwerpen heeft Rode Duivel Moussa Dembélé 
samen met zijn zus het Suitehotel ‘De Gulde Schoen’ geopend. In het 
volledige hotel, met zijn 9 luxesuites en restaurant, spelen details de 
hoofdrol. De extreem exclusieve afwerkingsgraad maakt van dit hotel 
een absolute parel.

UITDAGINGEN
Voor dit project stond DUALL voor 2 grote uitdagingen:
Achter de majestueuze gevel gaat een rijke geschiedenis schuil. Dit 
historisch beschermd gebouw zorgde voor beperkte mogelijkheden 
wat de uitvoering van de HVAC-installaties betreft. 
Daarbij lagen de normen van de afwerking uitermate hoog. In alle 
facetten was de beleving van de hotelgast hét uitgangspunt.

INNOVATIES
Voor het Suitehotel installeerde DUALL het VRF (Variable Refrigerant 
Flow) systeem. Dit is een 3-pijps-systeem, wat een aparte koeling/
verwarming van elke ruimte in de suite mogelijk maakt. Deze 
oplossing is zeer zuinig en zorgt voor een maximaal comfort.

Voor de waterverwarming werd de ACV Heatmaster voorzien. Dit 
compacte systeem is ideaal om grote debieten water op te warmen. 
Dit maakt dat de gast onmiddellijk over warm water beschikt, ook 
tijdens piekmomenten zoals de ochtenden. De aftakkingen voor de 
vloerverwarming in de gemeenschappelijke delen zijn eveneens 
aangesloten op de Heatmaster.
Op het ventilatiesysteem type D hebben we een verwarmings- en 
koelbatterij geïnstalleerd. Hiermee gaan we voor het ultieme comfort:  
een constante uitblaastemperatuur die door de geluidsloze ventilatie 
verspreid wordt. 

CONCLUSIE
‘De Gulde Schoen’ was een exclusief en uniek project. Het doel van 
DUALL was om de moderne technieken optimaal te integreren in het 
historisch gebouw. Hiermee werd het ultieme comfort voor de gasten 
gecreëerd. 
We zijn terecht trots op dit project omdat we hebben bewezen dat een 
duurzame, innovatieve installatie perfect samen gaat met een  high-
end afwerking. 
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