AMSTERDAM
THE EDGE

1

GROHE | REFERENTIEPROJECTEN | THE EDGE

2
De Nederlandse vastgoedontwikkelaar OVG heeft het
meest duurzame kantoorpand ter wereld gerealiseerd. Het
bedrijf werd daarvoor beloond met de hoogst mogelijke
beoordeling door het Building Research Establishment;
The Edge ontving het certificaat BREEAM-Outstanding.
Voor deze prestatie werkte het bedrijf nauw samen met de
grootste gebruiker van het pand, Deloitte. Dankzij innovatieve
en intelligente technologieën behaalde het kantoor van
40.000 vierkante meter een duurzaamheidsscore van maar
liefst 98,36 procent. One Embankment Place in Londen werd
daarmee van de eerste plek verstoten. In The Edge wordt
gebruik gemaakt van met ethernet verbonden Philips LED
verlichting. Ook kunnen medewerkers met hun smartphones
de verlichting boven hun bureau aanpassen. Deze innovaties
brengen de energierekening flink omlaag en dragen bij aan
een duurzame bedrijfsvoering.
De keukens van The Edge zijn voorzien van GROHE Blue
en GROHE Red kranen. GROHE Red zorgt voor gefilterd
kokend water zonder wachttijd, GROHE Blue levert gefilterd
tapwater. Het ingebouwde koelsysteem en de verwisselbare
carbonisatieketel maken het water koud en sprankelend.
Gezien het feit dat veel mensen tapwater van huis
meenemen in een plastic flesje, omdat ze bezorgd zijn om de
waterkwaliteit elders, stelt de GROHE Blue mensen in staat
hun plasticgebruik te verminderen.
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De zuidzijde van The
Edge is deels bedekt met
fotovoltaïsche panelen.
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Het interieur van The Edge.
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GROHE Red geeft kokend
water, GROHE Blue levert
gefilterd koel tapwater.
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De badkamers zijn uitgerust
met GROHE Europlus E.
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The Edge, gevestigd in het
commerciële en financiële hart
van Nederland, is een van de
slimste gebouwen ter wereld.
Het houdt automatisch het
energieverbruik bij en kan
zich aanpassen aan nieuwe
technologieën en innovaties.

