In Toulouse (FR) werd vorig jaar een nieuw Hebel-gebouw ingehuldigd dat meer
energie produceert dan het zelf nodig heeft. Het betreft een première voor de
tertiaire sector in Frankrijk. De ontwerpers van het kantoorproject opteerden
voor een duurzaam bouwconcept en gingen bij de ontwikkeling van de nieuwbouw zelfs resoluut voor ‘plus energie’. Dat betekent dat alle benodigde energie
voor de werking en het gebruik van het gebouw ter plaatse wordt opgewekt, en
dat er zelfs overschot is die aan het netwerk wordt vrijgegeven. Naast het energiezuinige concept van het gebouw, werden systemen voor hernieuwbare energie toegevoegd.
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gecertificeerd gebouw met positieve energiebalans
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de zomer : koeling door natuurlijke ventilatie en geothermiek

■ In

de winter : verwarming door geothermiek en warmtepomp

■ Geen koudebruggen
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Fiche project
Bouwheer : Gamba Acoustique – 6nergy+
Plaats : F- 31670 Labège (Toulouse)
Constructeur : Porras Montage
Toegepaste Hebel-platen :
■ wandplaten

30 cm MVN 500 – gelijmd – binnen en buiten voorzien
van een verlaag

■ dakplaten

30 cm MVN 500 – binnen voorzien van een verflaag
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