
Astro Toren Brussel

De Astrotoren is het op 4 na grootste gebouw van Brussel. Hij is 107 meter 

hoog, telt 34 verdiepingen en 35.000 m² aan kantoorruimte. De toren onderging 

een volledige transformatie en kreeg een nieuwe gevel in blauw spiegelglas. De 

diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding VDAB, Actiris en Bruxelles 

Formation brengen er hun hoofdzetels in onder. 

Projectleider Bart De Kimpe van Moens bvba: ”De toren telt 135 wc-ruimtes 

en meer dan 100 wastafels. Al dat water afvoeren zonder geurhinder in een zo 

klein mogelijke schacht was een uitdaging. Wavin is de enige leverancier die een 

druk van 15 bar op toevoerleidingen garandeert. Door voor regenwaterafvoer 

in onderdruk te kiezen, konden we buizen met een diameter van 110 mm i.p.v. 

200 of 250 mm installeren. En de speciale Sovent T-stukken voor de secundaire 

verluchtingsleiding verbeteren de verluchting aanzienlijk. Daardoor mogen er nooit 

verstoppingen in de leiding of plopgeluiden in de toiletten zijn.”

“Het was de eerste keer dat we met Tigris werkten. Om dat perssysteem te leren 

plaatsen, kregen onze installateurs een opleiding van Wavin. Wat ik ook enorm 

waardeer is de hulp die je krijgt bij problemen. Tel dat op bij hun grote stock, 

onmiddellijke leveringen, de kwaliteit van hun materialen en een efficiënte studie-

dienst. Je weet meteen waarom wij zo graag met Wavin werken.”
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5e GROOTSTE TOREN 
VAN BRUSSEL WORDT 
VOLLEDIG GERENOVEERD

“����Wavin�garandeert�als��
enige�een�druk�van�15�bar��
op�zijn�toevoerleidingen.��
Zo�halen�we�107�meter�boven��
de�grond�nog�altijd�4�bar.”

Bart De Kimpe, 
Moens bvba: 

 Het project: 

n	 Onze partner: Moens bvba
n	 Type: Kantoorgebouw
n	 Bouwheer: LURI 1 & LURI 2  
 (Banco Santander Group)
n	 �Periode: 2014 - 2016
n	   Wavin materialen:  

Wavin QuickStream regenwaterafvoer in onderdruk
 Wavin Tigris watertoevoersysteem,  
 Wavin HDPE-buizen, Wavin HepvO geurafsluiters
 Sovent T-stukken onderdruk)


