Onder de merknaam Haribo (‘macht Kinder froh’) zijn werelwijd tientallen
soorten snoep verkrijgbaar. Vóór al die verschillede figuurtjes na productie
netjes verpakt hun wereldreis aanvaarden, komen ze terecht in een enorm
magazijn in het Duitse Hagenow. Klimaatbeheersing is hier van groot belang:
de snoepjes moeten geen massieve gummi stuiterballen worden. Hebel dak- en
wandplaten dragen bij aan een evenwichtig binnenklimaat.

Gummibeer en Colatijger
goed beschermd met HEBEL

Projectblad Gummiberen

Voordelen Hebel
	steenachtige en duurzame oplossing
	evenwichtig binnenklimaat dankzij accumulerende eigenschappen
	50% besparing op energielasten
Een faseverschuiving van meer

	lichte, reflecterende wanden en daken

dan 12 uur: Het verschil tussen een

	geen koudebruggen

steenachtig gebouw en een blikken

	optimale brandwerendheid

doos.
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Ook voor producenten van snoep is

lenbeton het ruim als het gaat om een

er niets ‘zoets’ aan een hoge ener-

evenwichtig binnenklimaat. Voor de

gierekening. Voor de investeerders

gewenste binnentemperatuur bleek

in het nieuwe centrale magazijn

geen dure koelinstallatie nodig, alleen

van Gummi Bear Factory gold dan

nachtelijke ventilatie (warme lucht er-

ook: bouwen voor de toekomst

uit, koude erin). Met de andere unieke

om stijgende gebruikskosten te

eigenschappen van cellenbeton, zoals

voorkomen. Hebel cellenbeton

brandwerendheid en een lange levens-

beschikt daarvoor over aantoon-

duur, was de keuze snel gemaakt: de

bare voordelen. Ten opzichte van

Gummiberen en Colatijgers liggen

een gelijkwaardig pand met stalen

opgeslagen in het optimale klimaat.

dak en gevelbekleding wint celBouw
Xella Nederland BV

	Project: bouw magazijn voor opslag snoep, Hagenow (D)

Postbus 23

	Opdrachtgever: Gummi Bear Factory GmbH & Co. KG, Fürth

4200 AA Gorinchem

	Architect: Planungsbüro Franz Holzer, Fürth

Telefoon (0183) 67 12 34

	Bouwbedrijf: Jochen Brill GmbH & Co. KG., Lennestadt

Telefax (0183) 67 13 69

	Producten Xella: Hebel wand- en dakplaten

Internet www.xella.nl
E-mail

verkoop@xella.nl
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