Parkeerdek met warme kleur
Architect Koen van Velzen wilde voor het PARKEERDEK van het nieuwe centraal station
in Breda betonnen tegels in de WARME kleur taupe. Om een perfect resultaat te bereiken, schakelde tegelproducent Schellevis Beton haar LEVERANCIER Scholz Benelux in,
specialist in IJZEROXIDE pigmenten.
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Facts & Figures Parkeerdek Centraal Station Breda
Opdrachtgever:

Bouwcombinatie OVT Breda vof

Architect:

Koen van Velzen

Aannemer:

Tetto Dakdesign BV

Vierkante meter:

19.500 m2

Type tegel (kleur en omvang): 1300 x 1000 x 80 mm kleur taupe
Datum oplevering:

2016
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