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Bureau voor Stedebouw en 
Architectuur Wim de Bruijn BV
Architect

Bramer
Aannemer

DC Vastgoed
Vastgoedontwikkelaar

Wim de Bruijn

‘Slim en creatief zij n, techniek staat 

in dienst van de architectuur.’

Renco Paarhuis

‘Korte lij nen en een voor alle partij en 

duidelij k plan van aanpak zij n sleutels 

tot succes.’

Gerrit-Jan Corporaal

‘Het is mij n passie om technisch 

ingewikkelde processen van grof 

naar fij n uit te werken’

Façadis Gevelbouw
Gevelfabrikant 

Edwin Muller

‘Vroeg in een project betrokken 

worden geeft de grootste kans 

van slagen.’
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Naast de entree, die ervoor zorgt dat mensen zich 
direct welkom voelen, zijn er nu fijne zithoeken, 
een horecagelegenheid en talloze (flex)werkplek-
ken. Dit alles maakt van De Leeuwenbrug een bron 
van inspiratie en een blijk van noeste arbeid.

En dat alles met de ‘winkel open’; hele gevels wer-
den vervangen terwijl De Leeuwenbrug zelf nog 
(deels) in gebruik was! Een planmatige, logistieke 
en uitvoerende uitdaging, waar alle betrokken par-
tijen zich met een flinke dosis creativiteit en inzet 

doorheen hebben geslagen. Door een duidelijk 
plan van aanpak, korte communicatielijnen en 
een ‘out of the box’-mentaliteit werd iets wat van 
tevoren als vrijwel onmogelijk werd beschouwd, 
uiteindelijk toch realiteit.

Met als resultaat een trotse eigenaar en een 
architect, aannemer én gevelfabrikant die tevreden 
terug kunnen blikken op dit project. Dankzij hen 
is Deventer een bijzonder duurzaam en modern 
kantoorpand rijker.

Een toonbeeld van 
bouwkundige samenwerking 

De Leeuwenbrug, nabij het NS-station van Deventer, is een toonbeeld van 

bouwkundige samenwerking. Met inspirerende bouwbedrijven is hard 

gewerkt aan het omtoveren van een verouderd gemeentepand, naar een  

kantoorlocatie waar heel de bedrijfstechnische regio zich wel wil vestigen.



8 9Schüco Schüco

Het beste kantoor van Deventer 
Volgens architect Wim de Bruijn was het kantoorpand ‘De Leeuwenbrug’, na het vertrek van de 
gemeente als huurder, aan het eind van zijn technische en esthetische latijn. De Bruijn: ‘Maar op 
zo’n mooie locatie, naast het vernieuwde NS-station, met een nieuw plein en op een steenworp af-
stand van het centrum waren alle voorwaarden aanwezig om er weer een topgebouw van te maken. 
We zijn de uitdaging aangegaan om van het ‘oude’ gebouw een moderne en duurzame werkplek 
te maken, aantrekkelijk voor meerdere middelgrote en kleinere huurders. En voor een bestendige 
toekomst was energielabel A een must.’ Het bleek een lastige opgave te zijn, zeker aangezien er 
slim en met de nodige dosis creativiteit gewerkt moest worden om binnen het gestelde budget te 
blijven. ‘DC Vastgoed en ik hadden de ambitie één van de beste revitalisatieprojecten van Nederland 
te realiseren en daarmee gewoon het beste kantoor van Deventer neer te zetten. Dus dat vraagt niet 

Het realiseren van één van de 
beste revitalisaties in Nederland

Footprint - De architect aan het woord De architect aan het woord - Footprint

om halve maatregelen’, aldus De Bruijn.

Duurzaam, chique en uitnodigend
Wim de Bruijn vertelt ontspannen vanuit zijn 
kantoor in het centrum van Rotterdam over zijn 
idee wat betreft de aanpak van de kleine, lage en 
verouderde entree. De Bruijn: ‘We besloten om 
rigoureus de eerste verdiepingsvloer, inclusief 
een deel van de gevel, eruit te slopen, om zo een 
grote en hoge entreehal te maken.’ Bestaande 
elementen als trappen, vloeren en wanden 
moesten wijken voor de ruime en lichte hal. 
Dit was een grote technische opgave, waarbij 
bijvoorbeeld bestaande kolommen met een con-
structief ‘manchet’ moesten worden verstevigd, 
maar ook de volledige vluchtwegsystematiek 

Architect Bureau voor Stedebouw 

en Architectuur Wim de Bruijn BV

Adres Westblaak 5c,

3012 KC Rotterdam

Naam Wim de Bruijn 

Functie Architect 

Telefoon 010 214 08 08

Website www.wimdebruijn.nl

Wim de Bruijn

‘Slim en creatief zijn, techniek staat 

in dienst van de architectuur.’

Klimaatplafonds en lift-entertainment
‘Ongelooflijk wat een hoop rommel er uit zo’n gebouw 
komt’, aldus De Bruijn. De kantooretages, inclusief 
plafonds, zijn helemaal gestript en weer opnieuw op-
gebouwd. De Bruijn wilde ook hier veel ruimte maken. 
Samen met Joop Hulst van Ilex Installatiemanagement 
heeft hij een duurzaam en comfortabel energieconcept 
ontworpen, met klimaatplafonds waarin, naast koeling 
ook de ventilatie en verlichting zijn geïntegreerd. Deze 
panelen hebben ze los in de ruimte gehangen, waardoor 
de kantoren als hoger en ruimer worden ervaren. Ook de 
zeer gedateerde liftkernen met toiletgroepen zijn vol-
ledig vernieuwd. De toiletten zijn ontworpen als op een 
vliegveld, zonder deuren naar de voorruimten en bijna 
alle functionaliteiten zijn handsfree. De liften zijn voorzien 
van nieuwe software en grotere cabines. ‘En als je even 
moet wachten op de lift, kun je je vermaken met de grote 
tv-schermen die op elke etage informatie geven over het 
weer en de files, maar ook over de activiteiten van alle 
huurders in het gebouw.’

Uitdaging bij vervangen kozijnen
Echter, de échte uitdaging zat in het werk aan de gevel. 
De bestaande aluminium kozijnen – ook aan het einde 
van hun latijn – moesten vervangen worden om het 
energielabel A te kunnen realiseren. De ramen zaten 
gelijk met de natuurstenen gevelbeplating. De Bruijn 
vertelt: ‘Toen we enkele bestaande kozijnen hadden 
verwijderd, troffen we een heleboel ellende aan. Som-
mige stelkozijnen waren volledig weggerot en bouwfy-
sisch klopte er weinig van. Dat zou betekenen: steigers 
bouwen, alle gevelbeplating eraf en de kozijnen vanaf de 
steigers demonteren, om de nieuwe ramen te kunnen 
plaatsen. Gezien de enorme kosten zou dit het einde van 
het project betekenen. Op dat soort momenten word ik 

opstandig - hoezo kan iets niet? - en slaat mijn fantasie 
op hol. Architectuur is tenslotte niet alleen mooie dingen 
ontwerpen, maar ook gewoon ambachtelijk technisch 
werk verzetten. Tijdens eerdere projecten hebben wij 
ook nieuwe geveltechnieken verzonnen en toegepast. 
Wij bedachten in een week tijd een methode waarbij de 
kozijnen van binnenuit zouden worden verwijderd en er 
nieuwe konden worden geplaatst. Dit allemaal binnen de 
bestaande gevel en zonder steigers, waarmee ook alle 
bouwfysische uitdagingen zouden worden opgelost. Alle 
cynische geluiden verstomden al snel.’

De methode van ramen uitwisselen
Wat De Bruijn vrij logisch voorkwam, bleek al snel een 
vernieuwende vondst te zijn. Hij vond in Façadis een 
applicateur die zijn idee omarmde en technisch verder 
uitwerkte. Door een nieuw stelkozijn ín het binnen-
spouwblad te monteren en de nieuwe kozijnen aan de 
buitenzijde een esthetisch aantrekkelijk kader te geven, 
waarachter alle nieuwe isolatie zit en die het natuursteen 
afdekt, werden alle problemen in één keer opgelost. Eerst 
werden met een zogenaamde ‘smartlift’ de bestaande 
kozijnen naar buiten getild en gekanteld door de raam-
sparing weer naar binnen gebracht. Vervolgens werden 
de nieuwe kozijnen als geheel, inclusief glas, naar buiten 
getakeld en vervolgens mechanisch in de sparing vastge-
klikt. De Bruijn: ‘En wat was het een mooi moment toen 
tijdens de eerste test het nieuwe kozijn met een harde 
‘klik’ muurvast bleek te zitten. Missie geslaagd!’ 

De architect geeft ons graag zijn gouden tip mee. De 
Bruijn: ‘Wees slim, creatief en kies voor kwaliteit. Begrijp 
dat techniek in dienst staat van de architectuur en niet 
andersom. Ga daarbij altijd uit van je eigen kracht.’

moest worden aangepast, tot hoog in het 
gebouw. ‘Maar het resultaat mag er zijn: een 
fantastische ruimte, gemaakt met mooie 
materialen. De hal geeft met een monumen-
tale trap toegang tot de eerste etage, waar 
iedereen een vergaderzaaltje of werkplek 
voor korte of langere tijd kan huren. Dat geeft 
een enorme dynamiek.’ In de door De Bruijn 
getoonde fotorealistische animaties is een re-
ceptiebalie ontworpen als grandcafé. Dit moet 
de entree in een gezellige ontmoetingsplek 
veranderen en allerlei activiteiten in de entree 
stimuleren.
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Verbouwen op een postzegel vergt 
veel organisatietalent

De aannemer aan het woord - Footprint

Aannemer Bramer

Adres Almeloseweg 36,

7671 RD Vriezenveen

Naam Renco Paarhuis

Functie Projectleider

Telefoon 0546 56 25 55

Website www.bramerbv.nl

Renco Paarhuis 

‘Korte lijnen en een voor alle partijen duidelijk  

plan van aanpak zijn sleutels tot succes.’

Met plezier ontwikkelen en bouwen
Aannemersbedrijf Bramer werd in 1922 opgericht in 
Vriezenveen en het bedrijf, met in totaal 75 medewerkers, 
heeft inmiddels ook vestigingen in De Wijk, Dronten en 
Geesteren. De panden die ze hebben gerealiseerd, zijn 
volgens Paarhuis wat betreft omvang en uitvoering zeer 
uiteenlopend. De visie van het Bramer-concern luidt: ‘Met 
plezier ontwikkelen en bouwen met en voor anderen’. 
‘Dit betekent dat we willen bevorderen dat mensen, 
bedrijven en instellingen graag hun objecten door ons 
laten realiseren. Daarnaast streven we naar een goede 
samenwerking met collega’s, onderaannemers en andere 
partijen. Ook plezierige, veilige en gezonde arbeidsom-
standigheden voor onze medewerkers staan centraal.’ 

Verbouwen op een postzegel
Renco Paarhuis: ‘Voor DC Vastgoed waren we al bezig 
met de eerste fase van de verbouwing van winkelcen-
trum Wesselerbrink in Enschede. DC Vastgoed vroeg ons 
naar de kostenraming van het project De Leeuwenbrug te 
kijken, waarbij we zorgvuldig bekeken of het werk binnen 
het budget en binnen de gestelde tijd realiseerbaar was. 
We hebben de vraag zorgvuldig geanalyseerd, om voor 

alle partijen de implicaties zo goed mogelijk in te kun-
nen schatten. Vervolgens stemden we toe en zijn we de 
uitdaging aangegaan.’ De processen ten aanzien van alle 
bouwkundige werkzaamheden konden volgens Paarhuis 
tegelijkertijd met het monteren van de ramen worden 
uitgevoerd. Processen als het compleet verbouwen van 
de entree met de nieuwe Structural Glazing gevels, de 
ingrijpende sloop van de verdiepingsvloer met het opdik-
ken van de pilaren, het verbouwen van alle sanitair en het 
vervangen van de plafonds met de hele installatie erin. 
Volgens Paarhuis was er sprake van goede coördinatie 
met de gevelfabrikant Façadis, op basis van goede af-
spraken en het vooraf in elkaar gestelde vertrouwen. ‘Het 
was verbouwen op een postzegel: op piekmomenten 
liepen hier wel zeventig tot tachtig mensen rond: slopers, 
stukadoors, de installateur en de montageploegen van de 
kozijnen. Dat vergt veel van je organisatietalent’, erkent 
Paarhuis. ‘En dat allemaal in een gebouw dat (gedeelte-
lijk) in gebruik is. Het was een hele uitdaging om de sa-
menwerking tussen huurders en opdrachtgever in goede 
banen te leiden. Ik denk dat het hanteren van korte com-
municatielijnen en een voor alle partijen duidelijk plan van 
aanpak hierbij de sleutel tot het succes zijn geweest.’

Ervaring in nieuwbouw en renovatie
We ontmoeten projectleider Renco Paarhuis in de smaakvol nieuw inge-
richte entree in De Leeuwenbrug. Na zijn afgeronde studie aan het ROC te 
Almelo in 2001, is Paarhuis bij Aannemersbedrijf Bramer als leerling-uit-
voerder begonnen en er niet meer weggegaan. De meeste ervaring heeft 
Renco opgedaan met de revitalisering van de Boreelkazerne in Deventer. 
Paarhuis: ‘Een zeer ingrijpende restauratie, met veel en intensief overleg. 
Een, constructief gezien, erg ingrijpend project, met veel leuke details en 
veel, héél veel oppervlakte.’ Hij kijkt met veel plezier terug op die realisatie. 
‘Maar Bramer doet veel meer dan dit type restauratie’, zegt Paarhuis. ‘Ook 
restaureren en bouwen we scholen, zorgcomplexen en woningen, maar 
dan wel geconcentreerd 100 km rondom Almelo. Voor overheden zijn 
diverse werken uitgevoerd maar ook voor particulieren, ondernemers en 
beleggers hebben we projecten gerealiseerd.’ 
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Gerrit-Jan Corporaal 

‘Het is mijn passie om technisch ingewikkelde 

processen van grof naar fijn uit te werken’

Vastgoedontwikkelaar DC Vastgoed

Adres Leeuwenbrug 109, 7411 TH Deventer

Naam Gerrit-Jan Corporaal

Functie Projectmanager 

Telefoon 0570 61 22 43

Website www.dcvastgoed.nl

Footprint - De vastgoedontwikkelaar aan het woord

Aantrekkelijke locatie in het hart van Deventer
Het onlangs gerenoveerde kantoorpand ‘De Leeuwenbrug’ is een van de meest aantrekkelijke 
kantoorlocaties van Deventer. En dat terwijl elders in de stad de leegstand afgelopen jaar met 
vijftien procent toenam. Vooral op het industrieterrein Hanzepark staan inmiddels veel kantoren 
leeg. Gelegen direct naast het NS-station, blijkt De Leeuwenbrug een erg aantrekkelijke locatie. 
Het gebouw - voorzien van een parkeergarage - heeft een hoogwaardig en duurzaam kwaliteits-
niveau gekregen door diverse energiebesparende maatregelen, zoals een nieuw klimaatsysteem 
met koelplafonds en ledverlichting. Het gebouw beschikt na realisatie van de herontwikkeling over 
energielabel A. Om vanuit label F bij energielabel A uit te komen, zijn ook de gevels aangepast. 
De ramen zijn vervangen, alsook de versleten stelkozijnen.

DC Vastgoed trotse eigenaar van 
modern en duurzaam De Leeuwenbrug

Kantoorruimte met uitstraling en beleving
Tot 2016 was de gemeente Deventer in dit pand gevestigd, waarna DC Vastgoed 
de planontwikkeling van het renovatietraject is gestart. Na de renovatie is er sprake 
van een volledige upgrade naar een high-end kantoorconcept. Er zijn veel nieuwe 
voorzieningen aan het gebouw toegevoegd, waaronder horeca, vergaderfaciliteiten 
en een fitnessgelegenheid. Op de eerste verdieping is ruimte ontstaan voor tachtig 
flexibele werkplekken. Voor de twaalf verdiepingen tellende toren heeft DC Vast-
goed al veel huurders weten te vinden, zoals Soleo Contact Centers, Aan de Stegge 
Verenigde Bedrijven (ASVB), Medical Research Data Management (MRDM), het 
IT-bedrijf Smooth Vision en webdesigner MSML. Ook Littelfuse, dat componenten 
levert voor elektrische producten, heeft inmiddels zijn intrek genomen. De derde en 
vierde etage gaan begin 2018 in de verhuur.

Moderne entree met gastvrij ontvangst
De grootste bouwkundige slag lag volgens Gerrit-Jan Corporaal in de vervanging 
van alle gevelkozijnen, de volledig nieuwe sanitaire voorzieningen, de klimaatinstal-
latie en de uitbreiding van de centrale entree. Een groot deel van de bestaande 
vloer van de eerste verdieping bij de entree is verwijderd, waardoor er een aantrek-
kelijke vide is ontstaan. De oude gevels van de entree hebben plaatsgemaakt voor 
slanke, transparante vliesgevels over twee verdiepingen. Door deze ingreep is de 
entree veel ruimer en lichter geworden. Naast diverse smaakvol ingerichte zitgroe-
pen bevat de centrale hal een ontvangstbalie. De vriendelijke gastvrouw runt ook 
de horeca voor pandgebruikers en relaties.

Duidelijke visie met focus op duurzaamheid
Het in 1993 opgerichte DC Vastgoed is eigenaar van het pand en heeft zelf inmid-
dels één van de sfeervol ingerichte verdiepingen betrokken. Het bedrijf heeft in 
de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd wat betreft het ontwikkelen van 
multifunctionele binnenstedelijke projecten. Gerrit-Jan Corporaal, projectmanager 
van het bedrijf, treffen we op de vijfde verdieping van het kantoorpand. DC Vast-
goed beschikt over een transparante werkplek met ingetogen luxe en een moderne 
uitstraling. Volgens Corporaal is de renovatie van De Leeuwenbrug technisch best 
een ingewikkeld project geweest. ‘Als projectmanager kan ik mij volledig uitleven in 
het van grof naar fijn uitwerken van het proces. Daar ligt mijn passie. Qua logis-
tiek, constructie en bouwkundige voorzieningen was er sprake van een gewaagd 
plan. Zo is besloten de buitengevel van binnenuit aan te pakken, zonder gebruik te 
maken van steigerwerk en met verdiepingen die nog gewoon verhuurd werden.’ 
Hier heeft het projectteam samen met Façadis op een schitterende wijze vorm aan 
gegeven, wat tot een prachtig resultaat heeft geleid.
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(Pre-)engineering, testen en steigerloos renoveren 
Met trots kijkt Edwin Muller van gevelbouwer Façadis terug op de renovatie van De Leeuwenbrug. 
‘Het vroeg betrokken worden bij de (pre-)engineering van een project heeft volgens Edwin grote 
voordelen en levert daardoor het beste resultaat op. Directe lijnen met de opdrachtgever hebben hier 
sterk aan bijgedragen.’ Het bedrijf kenmerkt zich als open, flexibel en innovatief en heeft zich in ruim 
vijftig jaar ontwikkeld tot een landelijk opererend middelgroot gevelbouwbedrijf. Edwin is tijdens het 
voortraject het verantwoordelijke aanspreekpunt geweest voor de opdrachtgever DC Vastgoed.

‘Na de contractfase lag de bewaking van de 
gehele voortgang, van engineering tot produc-
tie- en montageplanning, in handen van onze 
projectleider Coen Ten Berge’, licht Edwin Muller 
toe. De gevelplanning was onderdeel van de 
totale renovatieplanning waar Façadis voor het 
leeuwendeel, naast de bouwkundige aannemer 
en installateur, aan heeft gewerkt binnen het 
bouwteam. ‘Door zelf een wind- en waterdicht-
heidsproef uit te voeren, hebben we de detaille-
ring doordacht uit kunnen werken. Dit heeft ons 

Talloze uitdagingen voor gevelbouwer Façadis

Footprint - De gevelfabrikant aan het woord De gevelfabrikant aan het woord - Footprint

veel inzichten opgeleverd wat betreft de juiste 
aanpak bij het steigerloos monteren.’

Ten Berge had gedurende het project een 
oplossingsgerichte houding. En het project De 
Leeuwenbrug was een behoorlijke renovatieklus, 
met speciale prefab- en montage-uitdagingen. 
‘Zoals bij elke renovatie zijn ook hier onverwach-
te zaken op ons pad gekomen. Als je binnen het 
budget van de opdrachtgever de juiste kwaliteit 
oplevert, is dat super.‘ 

Oorspronkelijke kozijnen onvoldoende 
wind- en waterdicht
De in Oldenzaal gevestigde gevelbouwer raakte 
al vroeg betrokken bij het project. Uit de eerste 
rapportages bleek dat de oorspronkelijke ko-
zijnen ver onder de maat waren. De techniek 
uit de jaren tachtig bleek bouwfysisch onjuist 
ingebouwd te zijn. Dichtingen sloten niet aan en 
afwateringskanalen bleken niet of onvoldoende 
op orde. Mede door goede ervaringen uit het 
verleden, waaronder project Pothoofd Deven-
ter, is Façadis gevraagd om de bevindingen te 
vertalen naar oplossingen. ‘We hebben ontwerp-
voorstellen getoetst aan de maakbaarheid en 
de haalbaarheid zorgvuldig afgesteld. Parallel 
aan de technische voorstellen hebben we altijd 
inzicht gegeven in het beschikbare budget.’

Zowel het behalen van de gewenste Uw-waarde 
(≤1,32 W/m².K red.) op basis van de bestaande 
indeling, als de steigerloze aanpak waren be-
hoorlijke uitdagingen. ‘We hebben geadviseerd 
de bestaande ramen te vervangen door een 
nieuw en hoogwaardig thermisch geïsoleerd 
AWS-systeem met 75 mm inbouwdiepte. De 
ramen in de natuursteengevel zijn ook dieper in 
de constructie gedetailleerd, met prefab geëxtru-
deerde aluminium kaders’, aldus Edwin Muller 
van Façadis.
 
De nieuwe hoofdentree is in opdracht van 
bouwkundig aannemer Bramer voorzien van een 
nieuwe vliesgevel. Semi-structureel uitgevoerd 
in de betrouwbare FW 50+ serie, bij de entree 
voorzien van een structurele voeg.

De kozijnen zijn volledig prefab en compleet be-
glaasd in het werk aangevoerd, en met speciaal 
voor dit werk gemaakte transportbokken naar 
de verdiepingen vervoerd. Aangezien de meeste 
verdiepingen werden gebruikt, gebeurde dit 
voornamelijk voor of na kantoortijd. Alle ramen 
zijn tijdens de montage van binnenuit veilig met 
een beglazingsrobot gemonteerd. 

Muller: ‘We hebben naast de juiste logistiek en 
zorgvuldige plaatsing ook heel strikt alle nood-
zakelijke veiligheidsvoorzieningen en -procedu-
res nageleefd. Dat is in het hele proces nét zo 
belangrijk als een goede planning en gedegen 
technische kennis.’

Edwin Muller

‘Vroeg in een project betrokken 

worden geeft de grootste kans 

van slagen.’

Prefab kader systeem |  Schüco Raam AWS 75 profilering - projectoplossing | Façadis Gevelbouw 

Gevelbouw Façadis Gevelbouw

Adres Zutphenstraat 10, 

7575 EJ Oldenzaal

Naam Edwin Muller 

Functie Commercieel directeur

Telefoon 0541 57 20 30

Website www.facadis.nl
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Technische datasheet - Alle gegevens op een rij

Projectgegevens De Leeuwenbrug

Projectnaam De Leeuwenbrug

Adres Leeuwenbrug 77-127

Postcode & Woonplaats 7411 TH Deventer

Opdrachtgever DC Vastgoed te Deventer

Bouwkosten ca. € 6 miljoen

Vloeroppervlakte totaal 18.000 m2 

Bouwperiode Januari 2016 - Januari 2018

Architect Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn BV te Rotterdam

Aannemer Bramer te Vriezenveen

Geveltechniek / Gevelfabrikant Façadis Gevelbouw te Oldenzaal

Systeemleverancier gevels Schüco International KG

Gevelsysteem Schüco Vliesgevel FW 50+ (deels SG) & Schüco AWS ramen en ADS deuren
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Footprint is een uitgave van Schüco Nederland BV te Mijdrecht





























   

















































  









 






 

 

  
























































 









 

  
  
  
  







Schüco Nederland BV
www.schueco.nl

Schüco – Systeemoplossingen voor ramen, deuren en vliesgevels
Het in Bielefeld gevestigde Schüco International KG ontwikkelt en verkoopt systeemoplossingen
voor ramen, deuren en vliesgevels. Met wereldwijd meer dan 4.750 medewerkers streeft de 
onderneming naar leiderschap in de branche, vandaag en in de toekomst, met de hoogste mate 
van technologie en service. Naast innovatieve producten voor onder meer particuliere woningen, 
appartementen en kantoren, biedt de onderneming adviezen en digitale ondersteuning in alle fase 
van een bouwproject – van het eerste idee tot aan de planning, productie en montage. 12.000 
gevelfabrikanten, architecten, aannemers en investeerders werken met Schüco samen. Het bedrijf 
is actief in meer dan 80 landen en realiseerde in 2016 een omzet van 1,460 miljard euro. 
Voor meer informatie www.schueco.nl
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