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introductie
Motorkledingbedrijf REV’IT! liet in Oss 
een stoer en flashing nieuw hoofd-
kantoor bouwen naar ontwerp van 
cepezed. 
De stalen hoofddraagconstructie is 
zichtbaar in het gebouw en bij de vides 
zelfs nadrukkelijk in het zicht geplaatst. 
In de as van het gebouw leiden strakke, 
sculpturale, blauwstalen trappen naar 
de twee kantoorverdiepingen. Op de 
begane grond zijn onder meer ateliers, 
aan de andere kant van het gebouw zit 
het magazijn. 
De opbouw met een kit of parts maakt 
het makkelijk om het gebouw in de 
toekomst eventueel nog uit te breiden 
of plattegronden te wijzigen. Door de 
toepassing van prefab onderdelen is 
de afwerking netjes en precies. En 
doordat de techniek zichtbaar blijft, 
wordt het gebouw zelf ook een beetje 
een machine, net als de motoren. In de 
gevels zijn lange, verticaal geplaatste 
staalplaten in een strak stalen kader 
afgewisseld met verticale stroken glas. 
Zo staat het hele gebouw symbool voor 
de transparante pioniersgeest en de 
hoge kwaliteitsstandaard van REV’IT!. 
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1079_REV'IT!
plattegrond
1:1000

1e verdieping

1 hoofdentree
2 receptie
3 entree warehouse
4 showroom
5 auditorium
6 restaurant & terras
7 testlab
8 return

9 warehouse expeditie
10 workshop
11 technische plug
12 flexibel indeelbare kantoren
13 personeelsruimte
14 foto- en filmstudio
15 mezzanine
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doorsneden, gevelaanzicht
1:1000

gevelaanzicht noord

dwarsdoorsnede loading dock dwarsdoorsnede kantoren

1 warehouse
2 kantoren
3 showroom
4 receptie
5 hoofdentree
6 vergaderruimte
7 loading dock
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1079_REV'IT!
fragment
1:100

fragment dwarsdoorsnede kantoren
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1079_REV'IT!
detail(s) transparante gevel
1:10

1 aluminium profiel v.v.  
verholen noodoverstorten

2 binnendoos v.v. glaswol
3 PIR-isolatie
4 stalen koker en strip
5 verholen noodoverstorten
6 isolatie v.v. dakbedekking
7 samengesteld hoekprofiel t.b.v. 

oplegging stalen dakplaten
8 stalen dakplaat
9 gevelkokers
10 aluminium vliesgevelprofiel
11 drievoudige beglazing
12 elektrische zon- en lichtwering
13 stalen hoeklijn voor oplegging 

staalplaatbetonvloer
14 staalplaatbetonvloer
15 gevelkolom
16 i.h.w. gestorte betonvloer
17 grindkoffer v.v. split en 

drainagebuis
18 betonpoer
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1079_REV’IT!
detail(s) atrium
1:10

1 lichtstraat centrale atrium
2 sidewall sprinkler
3 stalen hoekprofiel t.b.v.
bevestiging zetwerk
4 zetwerk afwerking
5 stalen ligger HEA220
6 leiding sprinklersysteem
7 aluminium dakrandprofiel
8 hsb dakopstand
9 isolatie v.v. dakbedekking
10 100 mm druklaag
11 aangelaste stalen strip
12 voorgespannen tt-ligger
13 zetwerk afwerking tt-ligger
14 akoestisch systeemplafond
15 kolom Ø355.6x20 v.v.
verbindingsplaat koppeling
ligger
16 stalen ligger HEB400 v.v.
sparing Ø110 mm t.b.v.
plaatselijke koppeling rib
tt-ligger
17 zeskantmoer m33
18 spotverlichting
19 stalen plaat 25mm dik t.b.v.
plaatselijke koppeling rib
tt-ligger
20 luchtverdeelslang
21 ingeklemde volglazen
balustrade v.v. u-profiel

0m 0.5m

1079_REV'IT!
detail(s) atrium
1:10

1 lichtstraat centrale atrium
2 sidewall sprinkler
3 stalen hoekprofiel t.b.v. 

bevestiging zetwerk
4 zetwerk afwerking
5 stalen ligger HEA220
6 leiding sprinklersysteem
7 aluminium dakrandprofiel
8 hsb dakopstand
9 isolatie v.v. dakbedekking
10 100 mm druklaag
11 aangelaste stalen strip
12 voorgespannen tt-ligger
13 zetwerk afwerking tt-ligger
14 akoestisch systeemplafond
15 kolom Ø355.6x20 v.v. 

verbindingsplaat koppeling
ligger

16 stalen ligger HEB400 v.v.
sparing Ø110 mm t.b.v. 
plaatselijke koppeling rib 
tt-ligger

17 zeskantmoer m33
18 spotverlichting
19 stalen plaat 25mm dik t.b.v.

plaatselijke koppeling rib 
tt-ligger

20 luchtverdeelslang
21 ingeklemde volglazen 

balustrade  v.v. u-profiel 
aan bovenzijde
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colofon
opdrachtgever
rev’it! sport

bouwmanagement 
v.r. bouwmanagement

constructies
aveco de bondt

installaties
k+ adviesgroep

bouwfysica & duurzaamheid 
k+ adviesgroep

adviseur warehouse 
groenewout

interieurontwerp 
studio westgeest

hoofdaannemer 
bouwbedrijf berghege

staalconstructie 
metaalbouw vloet

e&w-installateur 
van delft groep

gevels 
quick-steel & jm van delft & zn

vloeren 
quick-steel & hoco

dak 
quick-steel & hollanddak

daklichten 
jetbik

systeembinnenwanden
interior glassolutions

trappen & balustrades 
hektracon

keuken 
iq kitchen

vaste inrichtingselementen 
rev’it!

contact
pr@cepezed.nl

informatie
Voor beelden met hoge resolutie en 
meer informatie over het project kunt u 
contact opnemen met onze PR-afdeling; 
015 2150000 | pr@cepezed.nl

note
For more information and/or images of 
high resolution, please contact our PR 
department +31 (0)15 2150000
pr@cepezed.nl

www.cepezed.nl
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