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Projectomschrijving
Het haventerrein rondom de Amsterdamse haven ondergaat momenteel
een grondige renovatie. Niet alleen de aanvoerroutes, waaronder
de Coen- en de Velsertunnel, worden aangepakt, ook de bestaande
bebouwing en de kaden krijgen een opknapbeurt.
Amsterdam Ports Real Estate promoot het beschikbare aanbod van
haven- , industrieel- , en logistiek vastgoed in het Amsterdamse
havengebied. De exploitatie richt zich op haventerreinen, kaden en water.
In de gehele Amsterdamse havenregio wordt jaarlijks ruim 94 miljoen ton
aan goederen overgeslagen.
Projectvoorwaarden
Om de vele bestaande kantoorpanden weer aantrekkelijk te maken
voor verhuur worden deze stapsgewijs gerenoveerd. Een van de op te
knappen panden is de Radarport; hét multi-tenant kantoorgebouw. Het
gebouw heeft goede voorzieningen en een ruime parkeermogelijkheid.
Tijdens de renovatie is er veel aandacht besteed aan de wachtruimte
voor bezoekers: door lichte kleuren en natuurlijke materialen is een
plezierig verblijfsgebied gecreëerd. Op de verdiepingen zijn de lifthallen,
inclusief de liften met luxe materialen gerenoveerd. Bovendien is er op
de begane grond een vergaderfaciliteit gerealiseerd voor grote en kleine
spreekkamers.

Sika oplossing
Naast vervanging van o.a. de plafonds en verlichting werd ook de
buitenzijde deels vernieuwd. Zo zijn de kitaansluitingen, compriband en
rubber pezen vervangen voor nieuwe kit. Hier werd gekozen voor Sikasil®
WS-605 S, een siliconen afdichtkit welke uitermate geschikt is voor
toepassing in een omgeving met zware weersomstandigheden. Ook de
dilataties tussen de prefab betonnen elementen en de gevelelementen
werden vervangen. De voegen werden na grondige reiniging opnieuw
afgedicht met SikaHyflex®-250 Facade. Deze 1-compent elastische kit is
speciaal geschikt voor dilatie- en aansluitvoegen in gevels en heeft een
zeer goede weersbestendigheid. Door deze complete renovatie zijn de
panden weer interessant voor verhuur.
Betrokken partijen
Opdrachtgever: Port of Amsterdam
Afbouwbedrijf: ’t Huis B.V. - Totaalvastgoedonderhoud
Applicateur: Polyvile B.V.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.
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