Museum Arnhem

Museum wordt referentieproject zonder weerga
Technisch manager Alferink Installatietechniek Arthur Peppinck

In het spraakmakende nieuw- en verbouwproject van het Museum Arnhem
is een prominente rol weggelegd voor Alferink Installatietechniek uit Groenlo.
Gezamenlijk met bouwkundig hoofdaannemer Rots Bouw trok men vanaf de
prille start op. Het was een gedetailleerd en intensief voorbereidingstraject.
Een uitvoering met de nodige uitdagingen enerzijds maar ook het vertrouwen
dat de realisatie geen grote hobbels meer zal kennen door de zorgvuldige
voorbereiding. Technisch manager Arthur Peppinck, verantwoordelijk voor alle
uitvoerende projecten bij Alferink Installatietechniek, licht toe.
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“Deze opdracht herbergt een drietal grote uitdagingen op het gebied van klimaattechniek,
brand- en inbraakbeveiliging en gasloos bouwen.”
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