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2 Innovation for a Better Business

Arena Towers met 400 kamers. We kwamen er uiteraard
niet om te slapen, maar om de hotels te voorzien van
een energiezuinig klimaatsysteem en de nieuwste
interactieve hotel TV te installeren. Uit al deze hotels
hebben wij een selectie gemaakt om u te inspireren.

De
Kazerne
Eindhoven

OPLOSSING:
Zowel bij de eerste als tweede fase
is het installatiebedrijf Van den Hoff
uit Eindhoven verantwoordelijk
geweest voor de W-technische
installatie. Om aan alle wensen
te voldoen, zijn er verschillende
systemen aangelegd, allen
aangedreven door een LG Multi V 5
warmtepomp. Het eerste systeem
is aangesloten op het restaurant
en de vergaderruimtes. Hierbij is
gebruik gemaakt van uitblaasnozzles. Dit zijn kegelvormige
roosters die veel worden toegepast
in hoge, grote ruimtes en zorgen
voor een gelijkmatige luchtverdeling.
Daarnaast zijn de kanalen
weggewerkt in het interieur.
Naam:		
Adres:		
		
Aantal kamers:
LG producten:

De Kazerne
Paradijslaan 2-8
5611 KN Eindhoven
8
LG MULTI V 5

De Kazerne: een monumentale uitstraling,
maar een modern binnenklimaat.
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“Eén systeem op de verschillende
ruimtes is ideaal. Zo kunnen wij
het ideale klimaat voor elke
ruimte regelen.”
De Kazerne, Eindhoven
Bekijk de hele case op
www.lgsolutions.nl/referenties/Kazerne

Hotel
Van
der
Valk
Utrecht

OPLOSSING:
De oplossing voor communicatie
met de gast, ligt in de hoteltelevisies
op de kamers. In de hotelkamers is
gekozen voor de 49UW961H. Deze
4K UltraHD Hotel TV zorgt voor
een haarscherp beeld. De suites
zijn uitgerust met een 55EW961H
OLED Hotel TV. Hier ervaart de gast
een ultieme 4K TV ervaring waarbij
zwart beeld ook echt zwart is. De
televisie is het medium bij uitstek
om de de gast te voorzien van
informatie. Via het menu of zender
op de televisie kan het hotel niet
alleen de gast informeren, maar ook
de interactie met de gast aangaan.
Naam:		
Adres:		
		
Aantal kamers:
LG producten:

Hotel van der Valk
Winthontlaan 4,
3526 KV Utrecht
152
LG Hotel TV, LG Pro:Centric®

Van der Valk wil haar gasten een perfecte ervaring
bieden, vanaf het moment dat ze binnenkomen tot
het moment dat ze het hotel verlaten.
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“We zijn zeer tevreden over de
LG Pro:Centric® oplossing die we
hebben geïmplementeerd.”
Hotel van der Valk

Bekijk de hele case op
www.lgsolutions.nl/referenties/VanderValk

Grand
Hotel
Gooiland
Hilversum

Naam:		
Adres:		
		
Aantal kamers:
LG producten:

OPLOSSING:
De warmtepompen van LG vormen
de ideale, duurzame oplossing
voor deze klus. André gaat aan
de slag en plaatst in totaal in 58
kamers lucht-lucht warmtepompen,
oftewel units die ’s zomers koelen
en ’s winters verwarmen. Daarnaast
voorziet hij de grote conferentiezaal,
van 1200 vierkante meter, en een
aantal vergaderzalen van Multi V
warmtepompen, die energie uit de
buitenlucht omzetten in warmte.
Bovendien wordt ook met het design
rekening gehouden: waar een splitunit per kamer een buiten- en een
binnendeel nodig heeft, is de Multi V
het neusje van de zalm.
Grand Hotel Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum
58
LG MULTI V 5

Gooiland van architect Jan Duiker is een icoon van
het ‘Nieuwe Bouwen’. Het gebouw kenmerkt zich
door strakke en moderne zakelijkheid. Licht en lucht.
Luxe maar niet pocherig.
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“Ondanks dat het een
monumentaal pand is, is alles
netjes weggewerkt zodat het
design behouden kon blijven.”
Grand Hotel Gooiland, Hilversum
Bekijk de hele case op
www.lgsolutions.nl/referenties/Gooiland

Room
Mate
Hotels
Amsterdam

OPLOSSING:
Hotel Aitana in Amsterdam is niet alleen
voorzien van 285 hoteltelevisies, maar
heeft ook negen monitoren (75 inch) in
de zalen die aan elkaar kunnen worden
gekoppeld en eventueel worden bediend
vanaf een tablet of smartphone. Zo kan
een presentatie worden gestreamd of
tv worden gekeken, al naar gelang de
wensen van dat moment. In de grote zaal
in Aitana, de Oscar, is een grote videowall
geplaatst. Met vier schermen horizontaal
en drie omhoog, is het een ware
blikvanger binnen de ruimte. Met maar
liefst 150 vergaderingen en meetings
per jaar, wordt deze goed benut.

Naam:		
Room Mate Hotels
Adres:		
IJdok 6
		
1013 MM Amsterdam
Aantal kamers:
1800
LG producten:	LG HotelTV & Digital signage
Met maar liefst 26 vestigingen in 16 steden
wereldwijd is Room Mate hotels een keten van
formaat. De huidige 1800 kamers worden snel
uitgebreid.
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“Dankzij de hoteltelevisies en
signage schermen van LG hebben
we in elke kamer scherpe beelden.”
Room Mate Hotels

Bekijk de hele case op
www.lgsolutions.nl/referenties/RoomMate

Hotel
FRANQ
Antwerpen

OPLOSSING:
De werkzaamheden voor het ideale
binnenklimaat gingen van start. De
buitenunits werden geplaatst op het
dak, waarbij een eerste installatie
werd voorzien voor de voorbouw
en een tweede installatie voor de
achterbouw. Technische schachten
en de montage van meerdere
compacte HR-boxen werden
deskundig bepaald, waardoor ruimte,
installatietijd en geld werd bespaard.
Wanneer elke centimeter telt, is
het LG Multi V HR-systeem ideaal.
In iedere kamer kunnen gasten
of medewerkers de temperatuur
individueel regelen.
Naam:		
Adres:		
		
Aantal kamers:
LG producten:

Hotel FRANQ
Kipdorp 10-12
2000 Antwerpen, België
42
LG Multi V HR-systeem

Hotel FRANQ beschikt over een combinatie van
historische charme en hedendaagse Urban Chic.
Vroeger was het hotel een bank.
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“Een modern systeem in een
klassieke stijl, het was mogelijk
met dit systeem. Iedere kamer
kan individueel geregeld worden.”
Hotel FRANQ, Antwerpen

Bekijk de hele case op
www.lgsolutions.nl/referenties/FRANQ

August
Antwerp
Antwerpen

OPLOSSING:
De eigenaars trokken met deze
eisen naar verschillende System
Integrators om een doeltreffend
hoteltelevisiesysteem uit te
dokteren. Uiteindelijk viel de keuze
op Coriotech, dat al meer dan 15 jaar
alle soorten van hoteltechnologie
aanbiedt. Het IT bedrijf uit Zandhoven
raadde August aan om in de kamers
een 49 inch en in de suites een
55 inch LG Hoteltelevisie te laten
installeren. Filip Helssen, General
Manager van Coriotech, verantwoordt
zijn keuze voor LG Hoteltelevisies: “De
professionele LG Smart Hotel TV’s zijn
zeer kwalitatief inzake beeld en geluid.”

Naam:		
August Antwerp
Adres:		
Jules Bordetstraat 5
		
2018 Antwerp, Belgium
Aantal kamers:
44
LG producten:	Pro:Centric® Smart Server,
August is eigenlijk een klassevol hospitality concept
met 44 kamers, een wellness met zwemvijver, bar en
een shop.
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“De respons van onze gasten op
de LG Smart Hotel TV’s is positief.
De televisieoplossing met LG
beantwoordt volledig aan de
behoeften van August.”
August Antwerp

Bekijk de hele case op
www.lgsolutions.nl/referenties/August
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