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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

V l i n d e r p a r k

PROJECTBOUW

@ Genk, Luxe residentie

NIEUWBOUW
case #2016151

Takenpakket
Studiewerk
Verwarming
Ventilatie
Brandbestrijding
Sanitair
Aerolische inregeling met Testo 417 +420
Hydraulische inregeling met TA Scope

Specificaties
98 appartementen met een gemiddelde 
oppervlakte van 90m2

Fase 1: 4.731 m2

Fase 2: 4.014 m2

Uitrusting
Verwarming via individuele ketel
Ventilatie type C+
Vloerverwarming
Badkamers op maat

Producten
Ventilatie: Renson Healthbox 3
Verwarmingsketel: Bulex Thermomaster
Vloerverwarming: Giacomini
Sanitaire toestellen: Lambrechts
Gasleiding PLT: Emmer

Team Duall
Projectleider: Niels
Uitvoering: Kristof

De prestigieuze residentie ‘Vlinderpark’ ligt vlak bij het stadscentrum 
van Genk. Het volledige project bevat 124 appartementen en enkele 
kantoorruimtes, verdeeld over drie woonblokken. De eerste en tweede 
fase zijn reeds gerealiseerd, het derde woonblok staat nog in de 
steigers.
DUALL plaatste er de HVAC, sanitaire installaties en brandbeveiliging.

UITDAGINGEN
Voor elke wooneenheid werd een afzonderlijke verwarmingsinstallatie 
met vloerverwarming voorzien. De realisatie van een dergelijk groot 
appartementencomplex vraagt een duidelijke planning en goede 
communicatie. Hier werd gekozen voor Lean Project Management. 
Deze werkmethode bevordert de efficiëntie en professionaliteit.

INNOVATIES
Lean Project Management vindt steeds meer zijn weg in hedendaagse 
bedrijfsprocessen. Het stelt proactiviteit en doelgericht werk centraal. 
Dit begint al bij de opstart van het project. DUALL stelde de planning 
op in overleg met andere betrokken partijen. 

Tijdens de bouwwerken werd het uitvoeringsplan continu up-
to-date gehouden. Deze gestructureerde werkwijze verhoogde 
de productiviteit en beperkte probleemsituaties tot het absolute 
minimum. Doordat de communicatielijnen kort bleven, was iedereen 
tijdig op de hoogte van de laatste vorderingen van de bouw. 

De betrouwbare en zuinige verwarmings- en ventilatiesystemen 
zorgen voor een aangename warmte en optimaal comfort voor elke 
bewoner.  

 

CONCLUSIE
Dit nieuwbouwproject is een fijne realisatie. De samenwerking met 
de verschillende aannemers liep vlot. Wat DUALL betreft is dit hét 
schoolvoorbeeld van gestroomlijnde communicatie en vlekkeloze 
uitvoering.


