CASE STUDY ROOF 5
Eternit leien kunnen op verschillende manieren toegepast worden,
waarbij elke methode een unieke esthetiek en textuur oplevert.
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Voordelen van leien als gevelbekleding
• Complexe, strak afgelijnde volumes zonder hulpproﬁelen mogelijk
• Doorlopende vlakken gevel-dak mogelijk zonder onderbrekingen
• Hoge bescherming tegen slagregen
• Goed ademend en isolerend vermogen
• Zeer economisch
• Laag gewicht (20 kg/m2)
• Droge plaatsingsmethode: kan doorlooptijd project versnellen
• Hoge duurzaamheid, 30 jaar garantie

ALTERNA LEIEN, creatieve
vrijheid en sterke identiteit.
MAVA GEBOUW -Steenokker zeel
Architectenbureau:
Poponcini & Lootens - Antwerpen

Leien als gevelbekleding
Het gebouw als geluidscherm
Wie Steenokkerzeel benaderd vanuit het zuiden ontmoet een bevreemdend voorwerp als een schip
op het golvende landschap: het is een spie-vormig gebouw langsheen de rijksweg dat een wig drijft
tussen het vliegveld en het dorp. Met haar sterke identiteit en eigenzinnige vormgeving vormt het
een bijzondere poort tot het dorp.
De nabijheid van het vliegveld heeft de vorm van het gebouw bepaald: door het driehoekige
perceel volledig te bebouwen beschermt het volume het achtergelegen dorp tegen overdadige
geluidsoverlast. De veelhoekige dakvorm op haar beurt, beantwoord aan de opgelegde eis om
onzichtbaar te zijn voor de radars.
De gevel bestaat uit een huid van mat zwarte ruitvormige Eternit-leien. Het abstracte karakter en de
donkere kleur versterken de identiteit van het gebouw.
Aan beide langse zijden van het gebouw worden twee patio’s uitgesneden, bekleed met Eternit
Multiboard panelen in een speciale projectkleur. De patio aan de dorpzijde markeert de inkom.
Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen met een half-ondergrondse parkeerruimte.
De kantoorruimten kijken uit op het weidse landschap en geven uitzicht op het boeiende spektakel
van opstijgende en landende vliegtuigen.
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Een gevelbekleding in Eternit leien is een klassieker die reeds decennialang in weer en wind zijn degelijkheid bewezen heeft. Sinds de grote
productvernieuwingen van Eternit met onder andere de lancering van de revolutionaire Boronda lei staan deze gevels in Eternit echter terug in
het brandpunt van de architecturale vernieuwing.
Leien laten zich door de geringe dikte van het materiaal en de ﬁjne textuur perfect rond alle mogelijke volumes modelleren. Het gebouw wordt
als het ware “ingepakt” met een ademende tweede huid. Nergens zijn volumeverstorende hulpstukken zoals noordbomen, hoekproﬁelen of
dergelijke zichtbaar. Dit geeft ongelimiteerde creatieve vrijheid aan de architect.
Eternit Multiboard is een zeer veelzijdige vezelcement gevelplaat, die zich uiterst gemakkelijk laat bewerken en plaatsen, met schroeven
zonder voorboren.
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Volledige creatieve vrijheid voor de architect
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*De volledige garantietekst, die de toepassingsvoorwaarden van de garantie uiteenzet, is op
aanvraag verkrijgbaar.

