Summum aan comfort en sfeer
in trendy brasserie-hotel
Brasserie-Hotel Antje van de
Statie staat in het Limburgse
Weert, precies op de plek waar
Antje van de Statie zelf ooit haar
beroemde vlaaien verkocht. In het trendy boutique
hotel met restaurant gaan comfort, design en
innovatieve technieken hand in hand. Door de
geautomatiseerde installaties ervaren de gasten
hier een summum aan comfort en sfeer. Eigenaren
en personeel hebben
nergens meer

Maatwerkoplossing
Boven het restaurant en de feest-/vergaderzalen, kent het gebouw
tien hotelkamers. Hier werken de verlichting en de fancoil-units
op aanwezigheid. Zodra gasten hun KNX-kaartlezer in de daarvoor bestemde houder steken, gaat de
verwarming in de geprogrammeerde
stand en is de verlichting naar wens
te schakelen en dimmen met de
KNX-wandtasters. Dat zijn overigens
zeker geen huis-tuin-en-keuken tasters. Het gaat hier om een maatwerkoplossing die speciaal in de gewenste
kleur en ‘look’ is gemaakt door de
gekozen KNX-fabrikant. Ze
passen nu volledig in de thema-sfeer van de smaakvol
ingerichte kamers.

omkijken naar.

Gebruiksgemak en beleving

Bij de renovatie van
het ruim honderd
jaar oude pand wist
eigenaresse Dorien
Hendrix precies
wat ze wilde: het
beste van het beste.
Het gebouw werd
omgetoverd tot een
modern brasserie-hotel waar het goed vertoeven is. En waar de
gebouwautomatisering heel veel taken uit handen neemt. Voor de
verlichting aan de gevel en in de receptie, de zalen, de bar en de
brasserie is een KNX-installatie toegepast. Ook de besturing van
de zonwering is hierin geïntegreerd. Alle andere meet- en regeltechniek is vervolgens aan elkaar gekoppeld - waaronder die voor
de klimaatinstallaties en de audio- en video apparatuur - zodat alle
functies in de publieke ruimtes nu centraal te bedienen zijn. Bij het
‘in gebruik’ stellen van een feestzaal, schieten de verlichting en de
temperaturen meteen in de juiste stand. Na afloop is met de centrale uit-knop van een ruimte alles in één keer weer in de stand-by
stand te zetten.

De eigenaresse en haar chef-kok lieten zich in het
voorbereidingstraject uitgebreid voorlichten over de
mogelijkheden door installateurs en KNX-fabrikanten.
Zo konden ze in showrooms, woningen en een hotelschool van dichtbij zien hoe centrale bedieningen nu
echt voelen en werken, welke technische mogelijkheden
er al niet zijn en hoe het aanbod van schakelmateriaal
en visualisaties eruit ziet. Het leidde ertoe dat het
bestek volledig werd los gelaten en er een heel nieuw ontwerp
kwam met veel aanvullende functies en integraties. Wat begon
met de automatische schakeling van de lichtpunten op de begane
grond, breidde zich uit tot een systeem voor het hele pand. Voor
de wijnkelder kwam er bijvoorbeeld een speciale lichtregeling ter
voorkoming van het doorkleuren van de wijnen De techniek staat
er nu echt ten dienste van de functionaliteit, het gebruiksgemak en
de beleving.

Utiliteit

