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Prints op gevels bedrijfsverzamelgebouw De Spinnerij, Enschede

SPINNERIJ OOSTERVELD, ENSCHEDE
Digitale en technische opmaak en uitwerking van gevelbekleding voor
bedrijfsverzamelgebouw te Enschede.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Locatie:
Ontwerp:
Materiaal:

Plegt-Vos Bouw, Oldenzaal
24h Architecture, Rotterdam
Gevels aan 3 zijdes
24h Architecture, Rotterdam
8 mm Abet print-hpl

Afmeting:

circa 350 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Fabriekscomplex ‘De Spinnerij’ in Enschede stond al jarenlang leeg, totdat
enige tijd geleden besloten werd het pand grootschalig te renoveren tot
bedrijfsverzamelgebouw. 24h Architecture verwerkte enorme foto’s van het
interieur van de oude textielfabriek in de gevels om de herinnering aan de
originele bestemming levend te houden.
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Muur BV werd door Plegt-Vos ingeschakeld om de technische en digitale
opmaak van de gevelprints te verzorgen. De drie klassieke foto’s zijn voor
elke gevel omgezet in een specifiek kleurprofiel (rood, groen en blauw).

Printpanelen rondom raampartijen en close-up van een print

De gevelpanelen met print verschenen tussen 89 muurdammen en rond de
ramen op drie zijdes van de gevel van het gebouw. Als eerste zijn de maten
van de kozijnen en de ramen bepaald, waarna voor elk deel een opmaakstramien is opgesteld. Gezien de leeftijd en de bouwtechnische staat van De
Spinnerij bleek dit een zeer complex en tijdrovend karwei te zijn.
De 3 foto’s zijn uiteindelijk digitaal over circa 350 kleinere panelen verdeelden
nabewerkt. Na de laatste controles zijn de bestanden aangeleverd voor
productie.
Abet Laminati produceerde 140 print-hpl platen, die na verwerking tot kleinere
panelen aan de gevels zijn gemonteerd. De montage werd vergemakkelijkt
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door de coderingen die Muur BV aanbracht op de panelen.
In november 2007 opende De Spinnerij haar deuren. Van dichtbij gezien leveren de extreem vergrote foto’s een vervreemdend beeld van dansende pixels
op die pas vanaf een afstand lijken samen te smelten tot coherente beelden.
De monumentale prints op de gevel geven het gebouw een unieke touch die
de gebruikers ervan nog lang mag inspireren.

INVESTEREN IN EEN GEVEL RENDEERT
Elk idee kan verwerkt worden tot een groots gebaar. Of het nu gaat om het
doorzetten van een huisstijl of het verwerken van een thematische voorstel2

ling. Muur BV biedt een opdrachtgever alle mogelijkheden een unieke signatuur op wand en gevel te realiseren.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs

