MERCEDES-BENZ JACOBS

Wat zie je ?

BEDRIJFSGEBOUW / KANTOREN / INTERIEUR
BOUWHEER
Jacons Autobedrijf N.V.

PROGRAMMA
- Ontwerp en realisatie van nieuwe showroom en kantoren.

CONTACTPERSOON
Dhr. De Saegher / +32 3 777 99 90

VOORGAANDE FASEN
Nihil

ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv
UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
1998 - 1999
LIGGING
Industriepark Noord 2
B-9100 Sint-Niklaas
OPPERVLAKTE
8.000 m²
BUDGET
€ 4.958.000,FOTOGRAFIE Yvan Glavie
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Het gebouw omvat faciliteiten voor de verkoop en de dienst
na-verkoop van personen- en bedrijfsvoertuigen. Dit werd in
een lay-out omgezet waarbij de activiteiten, gerelateerd aan
de dienst na- verkoop rond de verkoopsruimte, de showroom
werden geschikt.
De showroom is herkenbaar door zijn duidelijk omkaderd
uitstalraam. Mede met de afleveringsruimte, die werd ondergebracht in het ronde ‘boegbeeld’, vormen zij het hart
en de uitstraling van het bedrijf. Zij werden dan ook bewust
opgetrokken in zeer duurzame materialen, zoals beton, natuursteen e.d.
Toch werd het industrieel karakter min of meer behouden
daar in de showroom het valse plafond in losstaande eilandjes werd verdeeld, zodat de litzka-liggers en de geplooide
stalen dakplaten regelmatig getoond worden.
De bedoeling is legio : het moest een showroom worden
met een zekere allure en prestige, die de solvabiliteit van het
bedrijf symboliseert, maar die toch blijk geeft van een zekere
bescheidenheid.
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De dienst na verkoop werden eveneens duidelijk herkenbaar aan dit hart toegevoegd, links voor de bedrijfsvoertuigen en rechts achteraan voor de personenvoertuigen. Naast
deze ateliers, vinden we er eveneens een carrosserie met
lakstraat voor bedrijfsvoertuigen, een magazijn, burelen en
sociale ruimten in terug. De industrieel aandoende ruimten
werden in een eerlijke materiaalkeuze geconcipieerd en aangekleed, met name een staalconstructie omsloten door de
zilvergrijze metalen sandwich wandpanelen.
Omwille van veiligheidsredenen en om de parkeercapaciteit
op het terrein te vergroten, is het project voorzien van een ondergrondse parkeerkelder toegankelijk via een inrit die rond
de ronde afleveringstoren werd gewikkeld.
Een conciërgewoning garandeert de aanwezigheid van permanentie en bewaking, die eveneens essentieel zijn voor de
service die het autobedrijf JACOBS zijn klanten wenst aan te
bieden. Onder het motto ‘Service is the key to succes’ werd
voor de vrachtwagenchauffeur die ‘s nachts moet gedepanneerd worden, zelfs een slaapvertrek voorzien.
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