
Regelmatig verschijnen binnen het vakgebied van klimaattechniek publicaties (zowel online als offline), die te maken hebben met projecten waaraan HC Groep 
heeft bijgedragen. In de serie genaamd Projecten in de Pers, gaan we aan de hand van recente publicaties nader in op geleverde technieken en oplossingen.

INLEIDING 

In krap twintig jaar opende Suitsupply, het bedrijf van Fokke de Jong (45), wereldwijd 125 winkels. Parool’s PS  ging mee naar 
Kopenhagen, op bezoek bij de toparchitect die het hoofdkantoor ontwierp dat nu verrijst op de Zuidas.  
De Jong: ‘Dit gebouw is een ode aan Amsterdam.’

Ondanks de grote internationale expansie heeft Suitsupply ervoor gekozen om het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam te vestigen. 
Direct aan de A10 zuid bij de RAI tegenover het markante, net gerealiseerde NH hotel. 

OVERHELLEND DAK

De Jong:  
“Ons gebouw heeft een opvallend, overhellend ontwerp. Met verspringende daken, die als terrassen functioneren.  
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, is een bijzondere constructie nodig: een zware, versprongen kern van staal en beton  
en speciale verbindingen waaraan de verdiepingen hangen, met schuine kolommen in de voor- en achtergevel.”

FLAGSHIPSTORE 

Het pand heeft een totale oppervlakte van 19.000 m2, verdeeld over kantoorruimte, een flagship store van 1.000 m2,  
een professionele fotostudio en een bedrijfsrestaurant. De begane grond krijgt een publieke functie: daar komen een winkel met  
een coffee corner, een fietsenstalling en een parkeer garage.

KLIMAATPLAFONDS INCLUSIEF ROOSTERS 
 
HC KP - onderdeel van HC Groep - heeft voor het nieuwe hoofdkantoor van Suitsupply de opdracht ontvangen voor het ontwerp, 
de engineering, de productie, levering en montage van ca. 16.000 m2 klimaatplafonds. De levering omvat ook alle in het plafond 
geïntegreerde luchttoevoerroosters, geleverd door zusterbedrijf Barcol-Air. Daarnaast monteert HC KP ook alle, door derden  
geleverde verlichtingarmaturen.

OVER HC KP
 
HC KP - onderdeel van HC Groep - is marktleider en specialist op het gebied van een breed programma aan klimaatplafond- 
systemen en -oplossingen, waarbij een gezond en comfortabel binnenklimaat voor zowel woon-, werk-, leer- als leefomgevingen 
centraal staan (www.hckp.nl).
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NA 125 WINKELS BOUWT FOKKE DE JONG NU HET HOOFDKANTOOR VAN SUITSUPPLY
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