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Het Out-of-the-Box concept geeft 
de gevel een verrassende uitstraling

OUT-OF-THE-BOX CONCEPT 

VERRASSENDE MOGELIJKHEDEN

De gevel is het visitekaartje van het gebouw, de eerste indruk die de bezoeker 

krijgt. Om een gevel te creëren met de perfecte uitstraling denkt Hermeta graag 

met u mee. Het Out-of-the-Box concept is op allerlei manieren toepasbaar. 

Bij woonwerkvoorziening Parana in Utrecht verdeelde de architect de breed 

uitgevoerde kozijnkaders onregelmatig over de gevel. Hierdoor wordt het ritme 

van de woningen onleesbaar en wordt het geheel belangrijker dan de individuele 

woningen. Doordat de boxen uit de gevel steken, in dit geval ongeveer een 

meter, zijn ze toegankelijk als buitensituatie. De glazen borstweringen zijn hoog 

opgetrokken, waardoor er eenvoudig een geluidsbuffer voor het verkeersgeluid 

is gecreëerd. Kortom, het Out-of-the-Box concept is esthetisch én praktisch. 

Hermeta plaatste circa 1.200 vier-

kante meter aluminium kozijnen 

in het project Parana en ook nog 

eens 19 boxen. Het kozijnkader is 

opgebouwd uit een stalen frame met 

houten timmerwerk en een bekleding 

van drie millimeter aluminium zet-

werk. De constructie is op de bouw 

gemonteerd, voor het beste resultaat. 

DYNAMISCHE GEVEL BIJ PARANA

GEMONTEERD OP DE BOUW
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WOONWERKVOORZIENING 

PARANA  |  UTRECHT

Opdrachtgever: Portaal, Utrecht

Architect: Dick van Gameren architecten 

Aannemer: Heilijgers Bouw



“Hermeta was in dit 
project het verlengstuk 
van aannemer én 
architect”
Gert de Graaf, Groosman Partners

Wooncomplex Zuiderster moest een markant gebouw worden in de Rotterdamse 

Afrikaanderwijk. Het toepassen van het Out-of-the-Box concept, in verschillende 

standen, heeft daaraan in hoge mate bijgedragen. De gevel heeft een levendige 

en wisselende uitstraling en is daarmee een afspiegeling van de dynamiek in de 

wijk. In eerste instantie ontwierp de architect een kozijnkader opgebouwd uit 

verschillende elementen. Hermeta bedacht de monoliet uitgevoerde aluminium 

kaders, die rondom zijn gelast. Mooier én met een betere waterdichtheid. De 

boxen, met gelaagde isolatieruiten, zijn prefab gemonteerd. Met een speciale 

hijsconstructie hebben we de kozijnkaders direct vanaf de vrachtwagen 

ingehesen. Een bijzondere en geslaagde oplossing.

WOONCOMPLEX 

ZUIDERSTER  |  ROTTERDAM 

Opdrachtgever: Vestia en Estrade Projecten

Architect: Groosman Partners

 Aannemer: VORM Bouw

WOONCOMPLEX ZUIDERSTER

MOOIE BIJDRAGE AAN ONTWERP
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In het project Transwijk koos de architect voor 167 boxen om precies te 

zijn en creëerde daarmee een aangenaam reliëf in het gevelbeeld. Hermeta 

prefabriceerde deze boxen in de fabriek in Asperen. De aannemer zorgde 

slechts voor de sparingen in de gevel, waarna Hermeta de kozijnkaders snel 

kon monteren. Met de bouwkraan zijn ze op hun plaats gehesen in dit twaalf 

verdiepingen tellende woonzorgcomplex. Voor de senioren is het gebouw aan 

de binnenzijde voorzien van de modernste domotica. De buitenzijde kreeg een 

passende uitstraling met ons innovatieve Out-of-the-Box concept.

ALEA ACTA EST SIT LIBERUM BUSAM VELIQUO SA PERUM

DENDIS QUIA VOLO CUM NON OMNIHIC
WOONZORGCENTRUM TRANSWIJK

AANGENAAM RELIËF IN GEVELBEELD

Prefab units 
snel gemonteerd 
op de bouw

WOONZORGCENTRUM 

TRANSWIJK  |  UTRECHT 

Opdrachtgever: Bo-Ex en SHBU Zorgcentra

Architect: Gent & Monk

Aannemer: JP van Eesteren

VOOR NIEUWBOUW ÉN RENOVATIE

ONTELBARE MOGELIJKHEDEN

Zowel in nieuwbouw als renovatie 

geeft het Out-of-the-Box concept een 

verrassende wending aan uw gevel. 

De variaties binnen het concept zijn 

eindeloos. Wat uw wensen voor een 

gevel ook zijn, we brengen graag 

onze ervaring en expertise in bij het 

engineeren, produceren en monteren 

van uw innovatieve ideeën. Daag ons 

vooral uit! 
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renovatie

service & onderhoud

nieuwbouw

innovatie & inspiratie

NEEM CONTACT OP

Wat voor dynamische gevel heeft u 

voor ogen? We verkennen graag samen 

met u de mogelijkheden!

+31 (0) 345 - 63 48 88  |  gevelbouw@hermeta.nl

www.hermeta.nl


