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SCHRIJNWERK OP MAAT  
VOOR FOOD- EN COFFEE CORNERS
Al het maatschrijnwerk in AXA is gerealiseerd door Reynders uit Houthalen. Deze 
firma, die al sinds 1909 bestaat, is als algemeen aannemer klasse 8 een ware 
duizendpoot. 

bouwkunde, metaalconstructie, wegenbouw en ener-
gie, geniet Reynders intussen een internationale repu-
tatie. “Vandaag telt ons team 102 medewerkers die 
vorig jaar een omzet van 25 miljoen euro realiseerden 
in diverse sectoren”, vertelt Project Manager Yvo Brock-

Ze specialiseert zich immers niet alleen in nieuwbouw 
en renovaties, maar ook in de (binnen)afwerking van 
gebouwen én maatschrijnwerk. Als onderdeel van 
Eiffage, een van de Europese leiders in bouw en conces-
sies in de bouw, vastgoedontwikkeling, burgerlijke 

mans. “We doen dus veel projecten, maar AXA Brussel 
was gezien de omvang, de hoge kwaliteitseisen, de 
beperkte uitvoeringstermijn én de hoge bezettings- en 
moeilijkheidsgraad één van de realisaties waarop we 
bijzonder trots zijn. Het was een flinke boterham die 
we daar op ons bord kregen. Eerst en vooral realiseer-
den we er foodcorners en inkomdesks in solid surface, 
massieve HPL en composiet. Daarnaast hebben we 
tien gemeenschappelijke ruimtes ingericht met coffee 
corners. Voorts zorgden we voor de wandbekleding 
en de zithoeken, creëerden we organische eilanden 
en maakten we al het maatmeubilair, waaronder 
ronde banken, speciale tafels, cateringmeubels … De 
grootste uitdaging in dit project was de verwerking en 
assemblage van exclusieve materialen in organische, 
ovale en ronde vormen. Vandaar dat de voorbereiding 
meer dan zes maanden in beslag nam. We hadden 
niet alleen veel tekenwerk, de plannen moesten ook 
afgestemd worden op de HVAC-technieken en de 
grootkeukenapparatuur. Om een idee van de omvang 
van dit project te geven: in onze ateliers spendeerden 
we meer dan 15.000 uren om alles te produceren, en 
het plaatsen kostte ons zo’n 6.000 uren!”     ❚
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De grootste uitdaging in dit project was de verwerking en assemblage van exclusieve 
materialen in organische, ovale en ronde vormen.

Eén van de opdrachten was de inrichting van de zithoeken.

De plannen moesten op de HVAC-technieken en de 
grootkeukenapparatuur worden afgestemd.


