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Het QO hotel sleepte het eerste Europese LEED Platinum certificaat in de wacht, onder meer
dankzij de toepassing van de ‘maatwerk pakketten’ van Gyproc.

Duurzaam met
Gyproc ‘maatwerkpakketten’
Wie als aannemer de stap
naar bouwindustrialisatie
zet, moet leveranciers
hebben die willen volgen.
Gyproc is één van de
bedrijven die daarin zelfs
erg ver gaat. Op vraag van
de Nederlandse aannemer
Kwakman Afbouw besloot
de gipskartonproducent
enige tijd geleden om zijn
producten op maat en
als samengestelde
‘bouwpakketten’ op de
werf van het QO-hotel in
Amsterdam aan te bieden:
een unieke aanpak om
tegemoet te komen aan
de vereisten van LEED
Platinum. Het project was
een ware oogopener, in die
mate zelfs dat Gyproc het
idee opvatte om deze
aanpak in de toekomst
verder uit te bouwen.
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Andere aanpak vereist
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De genummerde pakketten werden dan

concept impliceert vooralsnog enkele extra

de grotere projecten met veel identieke of
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Gyproc produceerde alle platen op maat, inclusief de openingen voor stopcontacten
en leidingdoorvoeren.
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Elk stuk werd genummerd en op volgorde verpakt, zodat de uitvoerder de wanden
erg snel, stofvrij en zonder snijafval kon plaatsen.

