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VAL DES ROSES overzicht

In de afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling voor de kwaliteit van leven in instellingen ontstaan. In die optiek besloot het OCMW van

Vorst om in 2014 te starten met de aanbouw van twee speciaal aangepaste en innovatieve wooneenheden om ouderen met de ziekte van

Alzheimer optimaal te kunnen opvangen, met een zekere mate van afhankelijkheid. Het gebouw werd uitgetekend door het architectenbureau
Archigraph en werd zo ontworpen dat alle mensen vrij kunnen bewegen en hun gevoel van vrijheid kunnen behouden. In totaal zullen 45
gedesoriënteerde personen kunnen verblijven in de nieuwe wooneenheden. De officiële opening vindt plaats in oktober 2016.

Beide wooneenheden bestaan uit vier verdiepingen. In het ganse gebouw werden TROX-producten geplaatst. TROX leverde onder andere
roosters (types VSD, FD en QL), afsluitkleppen (type AK) en geluiddempers van het type MSA en XSA. Rechthoekige en ronde gemotoriseerde
brandkleppen (types FKA-EU en FKRS-EU) werden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat een eventuele vuurhaard zich niet zou verspreiden
over de andere delen van het gebouw. Voor de toe- en afvoer van installaties met een constante luchthoeveelheid werden regelaars van het type
VFC geleverd.

Ten slotte werden ook 6 X-CUBE luchtbehandelingskasten geplaatst. Deze werden op vraag van de klant in een grijze kleur geleverd, voor
buitenmontage. In de ontwikkeling van de X-CUBE is de jarenlange ervaring van TROX toegepast. Elk detail klopt. De ontwikkelaars hebben
verder gedacht dan de eenvoudige luchtbehangdelingskast en hadden de totale ventilatie en klimatisering voor ogen. Vele hygiëne gerelateerde
oplossingen zijn standaard in de X-CUBE luchtgroepen. Dat is een van de redenen waarom er in dit project specifiek werd gekozen voor TROX.

Dit project is een perfect voorbeeld van een one-stop-shop project waarbij een groot deel van het TROX portfolio werd gekozen.
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