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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

L i p a
@ businesspark, Dorpsveld II, Diepenbeek

BEDRIJFSBOUW
RENOVATIE

case #2017033

Takenpakket
Studiewerk
Verwarming en koeling
Ventilatie
Sanitair
Aerolische inregeling met Testo 417 +420

Specificaties
Totaal 367 m2: kantoorruimtes, 
vergaderzaal, refter

Uitrusting
Verwarming en koeling met lucht/lucht 
warmtepomp
Ventilatie type D

Producten
Ventilatoren: Domekt R 900 - Komfovent
Warmtepompen: Samsung

Team Duall
Projectleider: Dieter
Uitvoering: Dogan

Lipa ICT biedt IT-oplossingen in de breedste zin van het woord. Ze zijn 
een partner voor ICT-services, (data)security en maintenance. Door 
hun groei zochten ze een nieuw bedrijfsgebouw. Daarom namen ze 
deel aan de wedstrijd ‘Win een bedrijfspand voor 1 jaar’, een initiatief 
van ondernemersorganisatie Unizo Limburg en projectontwikkelaar 
Futurn.

In januari 2017 wonnen ze de wedstrijd en startte voor hun een 
nieuw verhaal met een nieuw kantoor, gelegen op het Businesspark 
Dorpsveld II in Diepenbeek.

UITDAGINGEN
Het bedrijfspand was een industriële hal gelegen op een KMO-
zone waar CO2-neutraliteit centraal staat. Voor Lipa ICT waren de 
uitdagingen duidelijk. Enerzijds moest het pand een aangename 
werkplek worden die past in de strakke look van het gebouw, 
anderzijds was het gebruik van groene energie een must. 
  

INNOVATIES
Bij aanvang van het studiewerk werden de wensen in kaart gebracht: 
duurzaam verwarmen en koelen en een ideaal werkklimaat in een 
eigentijds interieur creëren.

De verwarming en koeling wordt gestuurd door warmtepompen en 
ventilatie type D in combinatie met zonnepanelen. DUALL plaatste 
de luchtbehandelingseenheden zodanig dat er een gelijkmatige 
verdeling van de comfortabele werktemperatuur voorzien wordt over 
de volledige kantoorruimte.

Het stalen frame van het gebouw was sterk bepalend voor het 
interieur. Hierin werd het buizennetwerk en installaties discreet en 
ordelijk opgebouwd.
 

CONCLUSIE
Voor DUALL is dit een mooi visitekaartje op vlak van duurzaam 
verwarmen/koelen. Dit project bewijst dat er van een industriële KMO-
ruimte ook een modern en aangenaam kantoor gemaakt kan worden. 


