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Vanaf het begin van dit project is er op gestuurd dat er alleen gewerkt zou worden met materialen die met 
de scheepsbouw te maken hadden. Dit is terug te zien in het gebruik van staal in de gevel en omwille van 
de vorm van de kavel is hier later gekromd glas aan toegevoegd. 

Het gebouw ligt aan een kruising, waar meerdere gebouwen staan en veel verkeer langskomt, daardoor 
diende het gebouw mee te lopen met de vorm van de kavel. Omdat de plattegrond van het kantoor gro-
tendeels symmetrisch is opgebouwd, is deze ronding met gebogen glas ook terug te vinden aan de andere 
kant van het kantoor. De Trimo-gevel rondom de loodsen is ook meegebogen met de kavel. De symmetrie 
van de plattegrond komt voort uit de wens om een centrale entree te maken.

De lamellen verwerkt in de gevel zijn voortgekomen uit zonwering vanwege de oriëntatie van het ge-
bouw, deze zorgen voor een groot deel van het blokkeren van de overhoekse zon. Dit zorgt er voor dat 
het gebouw voor passanten een altijd variërend beeld geeft, dat functioneel meewerkt in de meerdere 
gezichten van het gebouw. 

Naast het gebogen glas, het staal en de Trimo gevel is er in het interieur veel groen toegepast om een 
prettige werkomgeving te creëren. De Dejo-roosters onder de overstekken lopen naadloos over in het pla-
fond van de verkoopruimte van de motoren. Dit geldt voor alle materialen in heel het gebouw. Ze lopen 
naadloos in elkaar over door de bovengemiddelde aandacht voor technische details. Deze materialisatie 
en maatvoering typeren dit gebouw in zijn verschijning. 
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