

MES Liften

Open karakter in lift
liften op schepen worden we ingeschakeld,”
zegt Veldhoen. “We kozen voor MES, omdat
ze flexibel zijn en ze kunnen snel en adequaat
kunnen inspelen op onze vraag. Bij Pauw Recreatie moest snel gehandeld worden. Dat is
MES wel toevertrouwd. Niet voor niets bestaat
onze samenwerking al vele jaren,” zo besluit
Theo de Git van Breddels Architecten.


door gebruik van glas
MES Liften uit Medemblik leverde
bij Pauw Recreatie uit Heerhugowaard een personen- en een personen/goederenlift. Opvallend is het
open karakter van de personenlift
door het gebruik van glas.

gazijn en werkplaats te vinden. Op de eerste
verdieping is, naast showrooms voor tenten
en caravans en magazijn, een outdoor-wintersportshop ondergebracht. De tweede verdieping biedt ruimte aan de ‘tentenzolder’ en de
bedrijfskantoren, voorzien van een daktuin.
Bij het ontwerp van de liften is rekening gehouden met het open karakter van het pand,
zoals de glazen stroken van 1.100 m2 voor de
winkel/campingshop en de outdoorshop.

Glasstrook
Heerhugowaard staat bekend om zijn caravanboulevard. Vijf toonaangevende recreatiespecialisten tonen hun veelzijdig aanbod in
onder meer caravans, vouwwagens, tenten en
aanhangwagens. Een daarvan is Pauw Recreatie. Twee jaar geleden brandde het bedrijf af.
In slechts 14 maanden tijd stond er weer een
nieuw gebouw - ontworpen door Breddels Architecten uit Heerhugowaard - van bijna 100
meter en twee verdiepingen. Een open pand,
vanwege het gebruik van een dubbelhoge
serre, waardoor al van buiten zichtbaar is wat
er binnen gebeurt. Op de begane grond zijn
een grote showroom, de kampeershop, ma-
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MES Liften uit Medemblik plaatste een personenlift type PLE 1150 MRL met een hefvermogen van 1.150 kg. “In het front boven de
deuren, is een glasstrook aangebracht in lijn
met de deuren. De bezoekers houden daarmee
continu zicht op de winkel,” zegt Edze Veldhoen. Het aantal stopplaatsen en schachttoegangen bedraagt 4 met 2 kooitoegangen “Bij
deze lift is de machine aangebracht boven in
de schacht, waardoor een aparte machinekamer niet vereist is.” De kooiafmetingen zijn
1.600 mm breed, 1.650 mm diep en 2.300 mm
hoog, tot aan onderkant van het verlaagd plafond. De schachtdeuren van fabrikant Selcom,
type Hydra, zijn 1.100 mm breed en 2.100 mm

hoog en voorzien van muuromvattende kozijnen in roestvaststaal.
De personen-goederenlift type PLE 1600 MRL
(hefvermogen 1.600 kg) heeft 4 stopplaatsen,
4 schachttoegangen en 2 kooitoegangen, voor
de winkel en het magazijn. Ook hier is de machine aangebracht in de schacht. “De deuren
van het magazijn, zijn uitgevoerd als roestvaststalen automatische enkelzijdige telescoopschuifdeur 1.300 mm breed x 2.100 mm
hoog Selcom, type Pegasus. De deuren aan de
winkel zijn voorzien van panoramavensters.
Voor de key-card bediening, camerabewaking
in cabine, en de sparing in bedienpaneel, is
de bedrading meegenomen van de besturingskast naar het cabinetableau. Van beide kooien
zijn de wanden uitgevoerd in roestvaststaal
linnen structuur.”

Allround
Het allround bedrijf MES, bestaat volgend
jaar 25 jaar. In de afgelopen jaren is het bedrijf flink gegroeid. Er zijn momenteel twintig medewerkers werkzaam. “We doen het
onderhoud, renovatie en plaatsen van liften,
roltrappen en de toegangstechniek. Ook voor
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