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Antwerpen Hoogkwalitatieve rookluiken voor Parkloods Noord

HOOGKWALITATIEVE ROOKLUIKEN 
VOOR PARKLOODS NOORD
Om te voldoen aan de eisen van de brandweer inzake evacuatie bij brand, zijn in het dak van Parkloods Noord in Antwerpen 
achttien rookluiken geplaatst. Die zorgen voor een adequate afvoer van rook en warmte, waardoor de aanwezigen bij een 
eventuele calamiteit voldoende tijd krijgen om naar buiten te vluchten. 

1931 door Jack O-Hea werd opgericht en dat als 
familiebedrijf wereldwijd actief is in 75 landen, 
met een focus op brandveiligheid, klimaattech-
niek en zonnewering. “Ons dienstenpakket omvat 
ontwerpadviezen, tests op maat en simulaties, 
projectmanagement én de service/onderhoud 

De keuze viel op de ECO-rookluiken van de Colt 
Group, één van de wereldleiders inzake innova-
tieve en energie-efficiënte oplossingen die bijdra-
gen aan een gezond, veilig en duurzaam werk- en 
leefklimaat. Ze werden geïnstalleerd door doch-
terfirma Colt International uit Mechelen, dat in 

van de systemen”, vertelt sales manager brand-
veiligheid Patrick Janssens. “De oplossingen van 
Colt bieden architecten handvaten om vorm en 
functies te verenigen. Vandaar dat ook talrijke 
bouwheren in België intussen hun weg naar ons 
hebben gevonden.    ›

Tekst | Els Jonckheere       Beeld | Colt International

Achttien ECO-rookluiken zorgen ervoor dat de aanwezigen bij een eventuele calamiteit voldoende tijd krijgen om naar buiten te vluchten.
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Risicobeperking is van essentieel belang. Waarborg brandveiligheid 
minimaliseer risico’s op het onbeheerst uitbreiden van brand. 
 
Colt Brandbeveiligingssystemen garanderen:  
•  Veilige ontvluchting van aanwezige personen

•  Efficiënte inzet van de brandweer

•  Bescherming van omgeving en milieu

•   Materiële schadebeperking  
van gebouw en goederen

•  Toepasbaarheid in alle gebouwtypes

T: 015 28 60 80
www.coltinfo.be„Expertise built on proven experience“

ROOKBEHEERSING & 
ROOK- EN WARMTEAFVOER
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Colt International implementeerde zijn oplos-
singen onder meer bij Barco in Kortrijk, Dockx in 
Brussel, het Shopping Center in Wijnegem, Katoen-
natie in Antwerpen, De Lijn in Gentbrugge, Van 
Wellen in Antwerpen … Onlangs mocht het dus 
ook Parkloods Noord toevoegen aan dit indruk-
wekkende lijstje. “Daar installeerden we achttien 
zwarte ECO-rookluiken van 1.926 x 2.700 m”, legt 
Patrick Janssens uit. “Daarnaast zorgden we voor 
het koperleidingnetwerk, het bedieningsbord en de 
perslucht – dit alles volgens een ontwerp conform 
de Belgische norm NBN-S-21-208-1. De plaats waar 
we de rookluiken moesten installeren – met name 
het dak – bracht wel enige uitdagingen met zich 
mee. Omdat dit een helling van circa 30% heeft, 
dienden we in dit project eveneens een aange-
paste windomkasting rond de rookluiken te voor-
zien om overdruk tegen te gaan. Daarnaast zorgde 
de dakhelling ervoor dat de montage volledig met 
mobiele kranen moest gebeuren, wat de nodige 
aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers 
vereiste. Gezien de moeilijkheidsgraad is dit een 
van onze mooiere realisaties, want we konden 
bewijzen dat we ook dergelijke uitdagingen niet 
uit de weg gaan en dat we een mooi – en vooral 
veilig – resultaat kunnen afleveren.”      ❚

‘De plaats waar de rookluiken moesten 
worden geïnstalleerd – op een dak met een 
helling van circa 30 % – bracht wel enige 

uitdagingen met zich mee’

Een aangepaste windomkasting rond de rookluiken gaat overdruk tegen.




